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 مقدمة 

 والصالة والسالم على من ال نيب بعده ، أما بعد :   احلمد هلل وحده ،

املنهج القرآين يف جانب القصص وأثر القصة الرتبوي    -تبارك وتعاىل- يقول هللا             مبيناً 
اْلُقْرآنح(  على النفوس والقلوب:   ا  ِإلحْيكح هحذح نحا  ي ْ أحْوحح اْلقحصحِص ِبحا  ن حُقصُّ عحلحْيكح أحْحسحنح  سورة  )َنحُْن 

يُ ْفرتححى  :  -جل وعال -ف، ويقول  يوس ِديثًا  اِْلحْلبحاِب محا كحانح حح ِعْْبحٌة ِِلُوِل  )لحقحْد كحانح يف قحصحِصِهْم 
ْيِه وحت حْفِصيلح ُكلِ  شحْيٍء وحُهًدى وحرحْْححًة ِلقحْوٍم يُ ْؤِمُنونح(   يوسف. وأمر  سورة  وحلحِكْن تحْصِديقح الَِّذي بحْْيح يحدح

الكرمي   النيب  وسلم   صلى-هللا  عليه  ي حت حفحكَُّرونح(  بقوله:    -هللا  لحعحلَُّهْم  اْلقحصحصح  سورة  )فحاْقُصِص 
 اِلعراف. 

ال تزال القصة واحلكاية هي فارس امليدان اِلول يف وسائل الرتبية والتوجيه، وهي اِلقوى أتثرياً  
قرآن وليس أدل  على ذلك من كثرة استخدام اِلسلوب القصصي يف ال،    واِلكثر جذابً لإلنسان

الكرمي، وأحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم، إذ إهنا من أبلغ الطرق لتوثيق الفكرة، وإصابة اهلدف 
الرتبوي، نظراً ملا فيها من تدرج يف سرد اِلخبار، وتشويق يف العرض، وطرح لألفكار، كما أهنا  

من   الذهن  مينع  إبطار  اِلحداث  يغلفان  اللذين  واملكان،  ابلزمان  مقرتنة  وراء  تصدر  التشتت 
 اِلحداث. 

من طبيعة البشر أهنم حيبون مساع القصص، فالقصص تسحر النفوس، وتستثري اخليال، فيتتبَّع  إن  
مشاهدها املواقف، ويتخيل أنه داخلها بكيانه، فيتفاعل معها بوجدانه، ويقيس شخوصها ِبيزانه،  

ا فقد استغل أهل الرتبية  فيوافق هذا، ويستنكر على ذاك، وتلك فطرة ُجبل عليها الناس، وهلذ
 تلك الوسيلة، ملا هلا من دور كبري، وأثر بليغ، ونفع عميم. 
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وِلجل ذلك، فإنك جتد أن القرآن الكرمي، والسنة املطهرة، متوسِ عْْي يف استخدام القصة، بكل   
ية  ألواهنا، فمرة يذكر القصص التارخيية، ومرة حيكي القصص الواقعية، ومرة يصور اِلحداث املستقبل

 اليت قد تقع يف أي حلظة من الزمان. 

وينبغي اإلشارة إىل أن القصة تتميز أبهنا تتضمن وسائل تربوية أخرى، كالقدوة واملوعظة والعقوبة  
 وكل تلك القصص ميكن للمريب، بعد إفادته منها، تبسيطها وتقدميها للناشئة، شفاهة أو كتابة.

،    واِلوالد   مع الزوج والزوجةبت يف اِلحكام  ويف قصص الكرام حث على مكارم اِلخالق، والتث
 وتعلم الشجاعة، وتقبيح املساوئ والتنفري منها وغري ذلك الكثري. 

وِلن كثري من الناس يرى يف مشكلته ومصيبته أهنا العظمى ، وأنه مل يصب أحد ِبصيبته ، فهنا  
قصص هتون عليه مشكلته يقسو قلبه وينفر من الناس وتتكالب عليه اهلموم ، فلما يقرأ مثل هذه ال

من   واخلروج  معها  التعامل  وطريقة  والعْب  الدروس  منها  فيتعلم   ، أساريره  وهتدأ  نفسه  وتصفو 
 . مشكلته

أن أحبث عن املواقف والشواهد والعْب اليت حدثت ووقعت يف    وكان منهاجي يف قصص الكرام ،
بيوت النيب صلى هللا عليه وسلم وبيوت الصحابة الكرام وبيوت السلف الصاحل ، لتكون نْباسا  
أو مكرواب   أن يساعد مهموما  يريد  ، وملن  يبحث عن حل ملشكلته  لكل من   ، ودليال وهداية 

أهنم بشر مثلنا ، عاشوا مشاكلهم وحاولوا مث حاولوا  يعلم  حىت فيستنري هبذه القصص وأببطاهلا ، و 
، ومنهم من صْب واحتسب   من هو أعلم منهعالجها ، فمنهم من استطاع ومنهم من استشار  

 اِلجر عند هللا . 
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الزوجي ، واملسار اِلسري   : املسار  أربع مسارات  الشواهد على  وقسمت هذه املواقف وهذه 
 وي ، واملسار النفسي .واالجتماعي ، واملسار الرتب

بعض القراء ، ملاذا وضعت هذا املوقف يف هذا املسار وهو يصلح أن يكون يف مسارا    وقد يتساءل
آخر ؟ ، أقول : عند وقويف على بعض املواقف وجدت أهنا حتتوي على عْب ومواعظ وفوائد ، 

من حملات ودالئل ، لكن    ، ملا فيها يف نفس الوقت  جتعل القارئ يصنفها أهنا زوجية ونفسية وأسرية  
تركت القارئ حبكمته وذكائه خشية تكرار القصة يف عدة مسارات ، جعلتها يف مسار واحد ، و 
 يستنبط ما يراه من دالالت أخرى تصلح أن تكون يف مسارا آخر .

  تالء الزوجة بكالم الناس ( ب ومثال على ذلك : موقف حادثة اإلفك ، وقد وضعت هلا عنواان ) ا
ووضعتها يف املسار النفسي ، ملا فيها من آالم وآهات ، أثرت على نفسية الزوج والزوجة وأسرة 

 الزوجة ، فكان فيها توترا وقلقا وخوفا وثقة ابهلل .  

من أخذ الزوج زوجته معه يف السفر   لكن ابملقابل ممكن وضع املوقف يف املسار الزوجي ، ملا فيه
جها ، والتلطف معها بعد كالم الناس عليها ، والصْب عليها وعدم  ، وأمهية استئذان الزوجة من زو 

طالقها أو طردها من البيت ... وغريها ، وإن أردان أن نضعها يف املسار اِلسري واالجتماعي ،  
، أو طرد  البنت وعدم العتاب ع  فإننا سنجد دخول والد الزوجة ووالدهتا يف املوقف ، والتلطف م

يف احلكم عليها دون التثبت ، مث قطع الصدقة عن اِلقارب بعد أن    البنت وضرهبا أو التعجل
تلوث لسان أحدهم بقذف الزوجة وهو من أقارهبا ، مث إرجاع الصدقة له بعد حث رب العاملْي  

 على العفو وطلب املغفرة منه .
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وابتعدت عن ذكر الفوائد والدالالت لكل موقف وشاهد ، ِلجعل القارئ يعيش بروحه وقلبه مع  
، أما من وجد يف    ورشاد  املوقف ، وليستفيد منه حبسب ما يصلح له ، فكلها إبذن هللا فيها خري 

نفسه غبشا أوترددا أوسوء فهم من بعض املواقف ، فعلية مراجعة أهل العلم ملعرفة الدالئل والفوائد  
 املستنبطة منه .

وكتب  ، نقل بعض قصص الكرام الذين وردت قصصهم يف كتب السري والتاريخ  اجتهدت يف  لذا 
ولتعيش معهم وكأنك يف بيوهتم ، لرتى دمعاهتم  لتكون عْبة ونْباساً لكل أفراد اِلسرة ،  احلديث  

آرائهم وطريقة  ، وتستفيد من  قلوهبم  ، ولتشعر آبالمهم وأنْي  وأحزاهنم ، ضحكاهتم وأفراحهم 
، ولتعلم أهنم بشر خيطئون ويصيبون ، ولتؤمن أن اهلادي  تحذر من أخطائهم  عالج مشاكلهم ، ول

 هو هللا ، واحلافظ هو هللا ، وحىت يكونوا لك قدوة فهم كرام وعاشوا مع الكرام . 

رجل وامرأة ، زوج وزوجة ، مريب كون دليالً مفيداً لكل  يل  كتابال  اوهللا أسأل أن يبارك يف هذ
 .   يدان حممدومربية ، وصلى هللا على س

  

 عدانن بن سلمان الدريويش                                                 

 املستشار اِلسري جبمعية التنمية اِلسرية ابِلحساء                                   
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 منهاج النيب صلى هللا عليه وسلم مع زوجاته

  أحسن   والسالم  الصالة  عليه  فهو  ،  وأزكاها  البيوت  أفضل  هو  والسالم  الصالة  عليه  النيب  بيت
  .والسالم الصالة عليه زوجاته مع وتعامالً  خلقاً  وأكملهم  ، ِلهله معاشرة الناس

  ،  ِِلحْهِلهِ   خحرْيُُكمْ   خحرْيُُكمْ : )    وسلم   عليه   هللا   صلى  هللا   رسول   قال :    قالت   عنها  هللا   رضي  عائشة  عن
 " .  الرتمذي سنن صحيح "  يف  هللا رْحه اِللباين الشيخ  صححه(  ِِلحْهِلي خحرْيُُكمْ  وحأحانح 

ِقهِ   ِمنْ   وحكحانح : "    هللا   رْحه  كثري   ابن  قال يلُ   أحنَّهُ   وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى  أحْخالح   اْلِبْشِر،   دحائِمُ   اْلِعْشرحةِ   َجِح
اِعبُ   أم  عائشة  يسابق  كان  ِإنَّهُ   ححىتَّ   ِنسحاءحهُ   وحُيضحاِحكُ   ن حفحقحتحُه،  ويُوِسُعُهمْ   هِبِمْ   وحي حت حلحطَّفُ   أحْهلحُه،  يُدح
هحا  ي حت حوحدَّدُ   عنها،  هللا  رضي  املؤمنْي ،  ِإلحي ْ   وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى  اَللَِّ   رحُسولُ   سحاب حقحِن :  قحالحتْ   ِبذحِلكح

ب حْقُتُه، «   هحِذهِ »  ف حقحالح   فحسحب حقحِن،  اللَّْحمح   ْحححْلتُ   محا  ب حْعدح   سحاب حْقُتهُ   مثَّ   ْحمح،اللَّ   أحْحِْلح   أحنْ   ق حْبلح   وحذحِلكح   فحسح   بِِتْلكح
لحةٍ   ُكلَّ   ِنسحاُؤهُ   وحَيحْتحِمعُ    محعحُهنَّ   ف حيحْأُكلُ   وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى  اَللَِّ   رحُسولُ   ِعْندحهحا  يحِبيتُ   الَّيِت   ب حْيتِ   يف   لحي ْ
ةٍ   ُكلُّ   ت حْنصحِرفُ   مثَّ   اِْلحْحيحاِن،  ب حْعضِ   يف   اْلعحشحاءح  ْرأحةِ   محعح   ي حنحامُ   وحكحانح   محْنِزهِلحا،  ِإىلح   وحاِحدح  يف   ِنسحائِهِ   ِمنْ   اْلمح

ِتفحْيهِ   عحنْ   يحضحعُ   وحاِحٍد،  ِشعحارٍ    محعح   يحْسُمرُ   محْنزِلحهُ   يحْدُخلُ   اْلِعشحاءح   صحلَّى   ِإذحا  وحكحانح   اِبإْلِزحاِر،   وحي حنحامُ   الرِ دحاءح   كح
 . " كثري   ابن تفسري "  من انتهى "  . وحسحلَّمح  عحلحْيهِ   اَللَُّ  صحلَّى ِبذحِلكح  يُ ؤحاِنُسُهمْ   ي حنحامح، أحنْ  ق حْبلح  قحِلياًل  أحْهِلهِ 

  أو  ،  واملعيشة  البيت  أمور  من  شيء  حول  اتخالف  أو  ،  مغاضبات  من  الزوجْي   بْي   حيدثإن ما  
  ختلو   ال  اليت  الدنيا  احلياة  هذه  شأن  من  وهو  ،  الزوجية   احلياة  سنن  من  وسنة  ،  طبيعي  أمر  ذلك  َنو
 .  بُنيت   ذلك وعلى ؛ تكدير أو  ،  تعب أو ، كدر  من
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  بْي  كانفقد    ؛  والتكدير  التعب  ذلك  من  شيء  املرة  بعد  املرة  فيه  حيدث  كان  رِبا  النبوة  وبيت
  صلى   النيب   كان  وإذا  ؛   النساء  بْي   شبيهه  أو   ،  مثله  حيدث  ما  التغاير   منصلى هللا عليه وسلم    نسائه

 معصومات  يُكنَّ   فلم   ؛   النساء  خري   كن  وإن  ،   عليهن   هللا   رضوان   فنساؤه  ،   معصوما  وسلم  عليه  هللا
نْ يحا  احلْحيحاةح   ُتِرْدنح   ُكْنُتَّ   ِإنْ   ِِلحْزوحاِجكح   ُقلْ   النَّيبُّ   أحي ُّهحا  يح )  :    تعاىل  قال  ؛  أُمحتِ ْعُكنَّ   ف حت حعحالحْْيح   وحزِين حت حهحا  الدُّ

ياًل   سحرحاًحا  وحُأسحرِ ْحُكنَّ   لِْلُمْحِسنحاتِ   أحعحدَّ   اَللَّح   فحِإنَّ   اْْلِخرحةح   وحالدَّارح   وحرحُسولحهُ   اَللَّح   تُِرْدنح   ُكْنُتَّ   وحِإنْ *    َجِح
 .    اِلحزاب سورة (  عحِظيًما أحْجًرا ِمْنُكنَّ 

  يف  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  نساء اجتمع ملا: "  هللا رْحه السعدي الرْحن عبد الشيخ  قال
  طلبهن  يف  يزلن ومل  وقت، كل   يف  عليه يقدر ال  أمًرا  منه طلنب والكسوة، النفقة منه وطلنب الغرية،

  منهن آىل أنه إىل احلال به وصلت حىت  الرسول، على ذلك شحقَّ  متعنتات، مرادهن يف  متفقات،
 "  املنان كالم  تفسري  يف  الرْحن الكرمي تيسري "  من انتهى" .شهًرا

  تعامله وكان ، وسلم  عليه هللا صلى النيب  بيوت على  ترفرف والرْحة واملودة، السكينة، كانت  لقد
  كل   من  الرغم   على   ولكن   واِللفة،  والشفقة،  الرْحة،   يف   الذروة   ميثل   عنهن،  هللا   رضي  أزواجه،  مع

  يكن  مل ذلك أن إال سامية، أخالق  من به يتعامل وسلم عليه هللا  صلى كان  مما الرغم وعلى ذلك،
  مشكالت   وهي  ،   وسلم   عليه  هللا  صلى  أزواجه  بْي   العابرة  املشكالت  بعض  وقوع   دون   ليحول

 النفس   مع  وتعامله  اإلسالمي،  الدين  واقعية  من  وتنطلق  ،  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  بشرية  تؤكد
 املشكالت  هذه  من  بعضا  َيعل  ما  وهذا  وتنقص،  تزيد  خلقية  صفات  من  حتمله   وما  البشرية،
  احلكمة   من  ذلك  ويف   الساعة،  قيام  إىل  نبوية  أحاديث  ذلك  يف   وتروى  السطح،   إىل  خترج  اِلسرية

  هذا  مع  التعامل  يف   والفعلي  القوِل،  وسلم  عليه  هللا  صلى  هبديه  َنن  نسرتشد  حيث  خيفى،  ال  ما
 . احلياة جوانب من اجلانب
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  أبمس  وتزايدها  اِلسرية  املشكالت  وكثرة  وتشابكه،  بتعقده،  اتسم  الذي  العصر،  هذه  يف   وَنن
  احلياة   بقطار  السري   مث  ومن  لعالجها،  املشكالت  هذه  مع  التعامل  يف   النبوي   اهلدي  إىل  احلاجة

:  قوله  يف   وجل   عز   هللا  ذكره   الذي   والسكن،   والرْحة  املودة   إىل  وصوال  وسكينة،   هبدوء   الزوجية
تِهِ   وحِمنْ ) هحا  ل ِتحْسُكُنوا  أحْزوحاًجا  أحنُفِسُكمْ   مِ نْ   لحُكم   خحلحقح   أحنْ   آيح نحُكم   وحجحعحلح   ِإلحي ْ   ذحَِٰلكح   يف   ِإنَّ    ۚوحرحْْححةً   مَّوحدَّةً   ب حي ْ

تٍ  يح  .   الروم (21)   ( ي حت حفحكَُّرونح  لِ قحْومٍ  ْلح

أن   لنعلم    املودة،   يف   اِلعلى   املثلى  نسائه  مع و   بيته  يف   -   وسلم   عليه   هللا   صلى  -حياتهأخريا 
فقد كان صلى هللا عليه وسلم    ،  الكالم  هجر  واجتناب  املعونة،  وبذل  الكلفة،  وترك  واملوادعة،

 :كما ورد عن صحابتهفكان  ،  اِلسوة احلسىن لكل زوج

  يحْصنحعُ   وسلَّمح   عليه  هللاُ   صحلَّى  النيبُّ   كانح   ما  ":  -  عنها  هللا  رضي  -  عحاِئشحةح   سحأحلتُ :  قحالح   اِلسوحدِ   عحن
ةُ   ححضحرحتِ   فحِإذحا  -  أْهِلهِ   ِخْدمحةح   ت حْعِن   -  أْهِلهِ   ِمْهنحةِ   يف   يحكونُ   كانح :  قالحتْ   ب حْيِتِه؟  يف   إىل  خحرحجح   الصَّالح

ةِ   . البخاري رواه  " الصَّالح

:  قحالحت  بحيِتِه؟   يف   يحعمحلُ   -  وسلم  عليه  هللا  صلى  - اَللَِّ   رحُسولُ   كحانح   محا  ُسِئلحت  أحهنَّحا  عحاِئشحةح   عحن  ُعروحةح   عنو 
يطُ   كحانح " ِصفُ  ثحوبحُه، خيِح  .  أْحد رواه " بُ ُيوهِتِم  يف  الرِ جحالُ  يحعمحلُ  محا وحيحعمحلُ  نحعلحُه، وحخيح

ا  عائشةح   عن   إالَّ  كان  ما"  :  قالت  ؟ بيِته  يف   وسلَّم   عليه  هللاُ   صلَّى  هللاِ   رسولِ  عملُ   كان  ما  ُسِئلتْ   أهنَّ
 . صحيحه  يف  حبان  ابن رواه"  نفسحه وخيُدمُ  شاتحه وحيُلبُ  ثوبحه ي حْفلي   كان  البشحرِ  ِمن بشحًرا

 

 



 قصص الكرام ... كأنك في بيوتهم 

 

11   

 

 

 فوائد قراءة القصص

القصة أسلوب تعليم وتدريب وتثقيف وشرح وتوضيح وتفسري وقدوة ومتعة وهواية ، كل ذلك  
 وأكثر فالقصة لديها من الفوائد ما ال يعد وال حيصى فمنها : 

 ستعيش أكثر من حياة :  -1

وكما قال    أخرين،دائرة حياة أشخاص    القصة تساعدك على اخلروج من دائرة حياتك اخلاصة إىل
، لذلك قراءة    " من كتاب ) أان ( للعقاد  أان أقرأ ِلن حياة واحدة ال تكفين"    العقاد رْحه هللا

إىل  فيهم وتضمه  ما  أَجل  البشر من حولك وأتخذ  لتعيش حياة أالف  فرصة عظيمة    القصص 
 مميزاتك ومهاراتك. 

 أفضل وسيلة للرتبية  :  -2

فما أَجل أن  جتعل نصيحتك مغلفة ابلقصة اليت توضح فائدة النصيحة   النصيحة وحدها ال تكفي ،
من  تنتظر  اليت  املأساوية  والنهاية  النصيحة  هبذه  اِلخذ  على  يرتتب  اليت  والنهاية  منها  والغرض 

 سيعرض عنها.

 اختصار الكثري من التفاصيل : -3

تصار الكثري من الكالم متثل القصة ثلث القرآن الكرمي وذلك ملا لدى القصة من قدرة على اخ
 واملواعظ واحلكم واِلحداث املتسلسلة واليت ختتصر لك ما سبق وجتعله يف قالب واحد هو القصة. 
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 التاريخ قصة :  -4

التاريخ هو شخصية اِلمم وحياة اِلفراد وقصة اخللق ، وليس للتاريخ معىن سوى أنه قصة نستعرض 
 فيها كل ما تعلمناه من املعرفة.

 اع ابلقراءة : االستمت -5

أو علمي    كثريا من الناس ال يقرأ إال القصص حيث أنه ال ميلك الصْب الكايف لقراءة كتاب ثقايف 
 شيء يستمتع به وَيد فيه لذه يف قضاء الوقت بْي أروقة الكتاب.   القصة حتول القراءة إىل  ، لذا جند

 تنمية الذكاء واإلبداع :  -6

سان على التخيل ، فاخليال الواسع هو البوابة الكْبى لتنمية  الذكاء واإلبداع يعتمد على قدرة اإلن
يتخيل   اإلنسان حيث  تنمية خيال  الوسائل يف  أبرع  القصة من  لذلك كانت   ، واإلبداع  الذكاء 
 اِلماكن واِلحداث والشخصيات واحلوار واالنفعاالت وكل شيء يدور يف أروقة القصة وأحداثها.

 تنمية القدرة على االستنباط :  -7

د فيها نصيحة مباشرة أو حكمة مكتوبه بشكل واضح ، ولكن النصائح جتالقصة عندما تروى ال 
اِلحداث   على  املرتتبة  النتائج  وفهم  القصة  يف  اجلارية  اِلحداث  من  استنباطها  يتم  واحلكم 

 واالستفادة من السقطات والفشل واالقتداء ابلنجاح واإلَيابية. 
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 بوابة الفنون والعلوم  :  -8

اِلدب قصة ، والكيمياء والفيزيء قصة  و فيلم هو قصة مرئية واملسرحية قصة ، والقصيدة قصة ،  ال
 ، فإن فهمت القصة فهمت العلم ، وإن أردت  أن تفهم العلم فاخرتع وابتكر له قصة. 

 اكتشاف املواهب : -9

املواهب   اكتشاف  مفتاح  هي  قصة  فتجربة كتابة  الكتابة  يف  راغب  مدخل كل   ىلدالقصة هي 
قدرتك على رواية القصة وإضافة اجلاذبية واإلاثرة عليها َيعل منك  إن  الكثري من الشباب ، بل  

 شخصية متميزة للبائع أو املؤلف أو املسوق أو الصحفي. 

 التفوق الدراسي وريدة اِلعمال :  -10

الصغر ، يتعود الطفل على القراءة منذ  فيه الصْب على اإلمساك ابلكتاب    عندما  فإنك تدرب 
واملثابرة على القراءة ، والقصة هي املدخل لذلك النوع من الرتبية ، فالطفل الذي يهوى قراءة  
لقراءة أشياء جديدة يف   الشغف  الصغر عندما يكْب َيد يف نفسه  املتعة منذ  القصص من أجل 

 مقال من موقع حتفيزي  ( . جماالت شىت ، فأنت اليوم قارئ وغدا أنت قائد. )  
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 الزوجة الصاحلة

  - صلى هللا عليه وسلم    -أن رسول هللا    -رضي هللا عنهما    -عن عبدهللا بن عمرو بن العاص  
 .  رواه مسلم" الدنيا متاع وخري متاعها املرأة الصاحلة "  قال: 

عحْن عحاِئشحةح أُمِ  اْلُمْؤِمِنْيح أحهنَّحا قحالحْت أحوَُّل محا بُِدئح ِبِه رحُسوُل اَللَِّ صحلَّى  "  جاء يف صحيح البخاري :  
ُ عحلحْيِه وحسحلَّمح ِمْن اْلوحْحِي الرُّْؤيح الصَّاحِلحُة يف الن َّْوِم فحكحانح الح ي حرحى ُرْؤيح ِإالَّ جحاءحْت ِمثْ  لح ف حلحِق الصُّْبِح اَللَّ

ُْلو ِبغحاِر ِحرحاٍء ف حي حتحححنَُّث ِفيِه وحُهوح الت َّعحبُُّد اللَّيحاِلح ذحوحاِت اْلعحدحدِ مثَّ ُحب ِ  ُء وحكحانح خيح ق حْبلح أحْن    بح ِإلحْيِه اخْلحالح
احلْحقُّ وحُهوح يف غحاِر ِحرحاٍء    ي حْنزِعح ِإىلح أحْهِلِه وحي حت حزحوَُّد ِلذحِلكح مثَّ ي حْرِجُع ِإىلح خحِدَيحةح ف حي حت حزحوَُّد ِلِمْثِلهحا ححىتَّ جحاءحهُ 

 أحْرسحلحِن ف حقحالح  فحجحاءحُه اْلمحلحُك ف حقحالح اقْ رحْأ قحالح محا أحانح ِبقحاِرٍئ قحالح فحأحخحذحين ف حغحطَِّن ححىتَّ ب حلحغح ِمنِ  اجلْحْهدح مثَّ 
ىتَّ ب حلحغح ِمنِ  اجلْحْهدح مثَّ أحْرسحلحِن ف حقحالح اقْ رحْأ ف حُقْلُت محا  اقْ رحْأ قُ ْلُت محا أحانح ِبقحاِرٍئ فحأحخحذحين ف حغحطَِّن الثَّانِيحةح حح 

ْنسحانح ِمْن   أحانح ِبقحاِرٍئ فحأحخحذحين ف حغحطَِّن الثَّالِثحةح مثَّ أحْرسحلحِن ف حقحالح ) اقْ رحْأ اِبْسِم رحبِ كح الَِّذي خحلحقح خحلحقح  اإْلِ
ُ عحلحْيِه وحسحلَّمح ي حْرُجُف فُ ؤحاُدُه فحدحخحلح عحلحى    عحلحٍق اقْ رحْأ وحرحبُّكح اِْلحْكرحمُ  (  ف حرحجحعح هِبحا رحُسوُل اَللَِّ  صحلَّى اَللَّ

هحا ف حقحالح ) زحمِ ُلوين زحمِ ُلوين ( ف حزحمَُّلوُه ححىتَّ ذحهحبح عحْنُه الرَّ  ُ عحن ْ ْوُع ف حقحالح  خحِدَيحةح بِْنِت ُخوحيِْلٍد رحِضيح اَللَّ
ُ أحبحًدا ِإنَّ خِلحِدَيحةح وح  كح  أحْخْبححهحا اخْلحْبحح )لحقحْد خحِشيُت عحلحى ن حْفِسي ( ف حقحالحْت خحِدَيحُة كحالَّ وحاَللَِّ محا خُيْزِيكح اَللَّ

قحْت ِبِه  لح لحتحِصُل الرَِّحمح وححتحِْمُل اْلكحلَّ وحتحْكِسُب اْلمحْعُدومح وحت حْقِري الضَّْيفح وحتُِعُْي عحلحى ن حوحاِئِب احلْحقِ  فحاْنطح 
ْد ت حنحصَّرح يف  خحِدَيحُة ححىتَّ أحتحْت ِبِه وحرحقحةح ْبنح ن حْوفحِل ْبِن أحسحِد ْبِن عحْبِد اْلُعزَّى اْبنح عحمِ  خحِدَيحةح وحكحانح اْمرحًأ قح 

جْنِيِل اِبْلِعْْبحانِ  اْلِعْْبحاينَّ ف حيحْكُتُب ِمْن اإْلِ أحْن يحْكُتبح وحكحانح  اجلْحاِهِليَِّة وحكحانح يحْكُتُب اْلِكتحابح   ُ يَِّة محا شحاءح اَللَّ
نح أحِخي  شحْيًخا كحِبريًا قحْد عحِميح ف حقحالحْت لحُه خحِدَيحُة يح اْبنح عحمِ  امْسحْع ِمْن اْبِن أحِخيكح ف حقحالح لحُه وحرحقحُة يح ابْ 

ُ عحلحْيِه وحسحلَّمح  ا النَّاُموُس الَِّذي  محاذحا ت حرحى فحأحْخْبححُه رحُسوُل اَللَِّ صحلَّى اَللَّ  خحْبحح محا رحأحى ف حقحالح لحُه وحرحقحُة هحذح
يًّا ِإْذ خُيْرُِجكح ق حْوُمكح ف حقحالح رحُسوُل ا تحِن أحُكوُن حح ًعا لحي ْ تحِن ِفيهحا جحذح ُ عحلحى ُموسحى يح لحي ْ َللَِّ صحلَّى  ن حزَّلح اَللَّ



 الدريويش  سلمان عدنان

 

 

16   

 

 

ُ عحلحْيِه وحسحلَّمح أحوحُُمْرِِجيَّ ُهْم قح  ِإْن يُْدرِْكِن  اَللَّ ِت رحُجٌل قحطُّ ِبِْثِل محا ِجْئتح ِبِه ِإالَّ ُعوِديح وح الح ن حعحْم ملحْ َيْح
 " . ي حْوُمكح أحْنُصْركح نحْصًرا ُمؤحزَّرًا  

 حكمة الزوج يف التعامل مع الغرية 

  : البخاري  وحسح "  جاء يف صحيح  عحلحْيِه   ُ اَللَّ النَّيبُّ صحلَّى  قحالح كحانح  أحنحٍس  ِنسحائِِه  عحْن  ب حْعِض  ِعْندح  لَّمح 
ُ عحلحْيهِ   وحسحلَّمح يف  فحأحْرسحلحْت ِإْحدحى أُمَّهحاِت اْلُمْؤِمِنْيح ِبصحْحفحٍة ِفيهحا طحعحاٌم فحضحرحبحْت الَّيِت النَّيبُّ صحلَّى اَللَّ

ُ عحلحْيِه وحسحلَّمح ِفلحقح الصَّْحفحِة مثَّ ب حْيِتهحا يحدح اخْلحاِدِم فحسحقحطحْت الصَّْحفحُة فحانْ فحلحقحْت فحجحمحعح النَّيبُّ صح  لَّى اَللَّ
ِتح ِبصحْحفحٍة جحعحلح َيحْمحُع ِفيهحا الطَّعحامح الَِّذي كحانح يف الصَّْحفحِة وحي حُقوُل غحارحْت أُمُُّكْم مثَّ ححبحسح اخْلحاِدمح ححىتَّ أُ 

ةح الصَِّحيححةح ِإىلح الَّيِت ُكِسرحْت صحْحفحتُ هحا وحأحْمسحكح اْلمحْكُسورحةح ِمْن ِعْنِد الَّيِت ُهوح يف ب حْيِتهحا فحدحفحعح الصَّْحفح 
 .  "يف ب حْيِت الَّيِت كحسحرحْت  

 وفاء الزوج لزوجته بعد موهتا

  -وسلم   عليه  هللا  صلى-   النيب  نساء  من  أحد  على  ِغْرتُ   ما"  :قالت  -عنها  هللا  رضي-  عائشة  عن
 الشَّاةح،   ذبح   ورِبا  ِذْكرحها،  ُيكثر   كان  ولكن  قط،  رأيتها   وما  ،-عنها  هللا  رضي-  خدَية  على  ِغْرتُ   ما
عحثُ هحا  مث  أحْعضحاًء،  يُقطعها  مث اِئقِ   يف   ي حب ْ !  خدَية  إال  الدنيا  يف   يكن  مل  كأن :  له  قلت  فرِبا  خدَية،  صحدح

 .  وحلحٌد«  منها ِل  وكان وكانت كانت  إهنا: »فيقول

ئِِلهحا  يف   فُيهدي  الشَّاءح،  لحيحْذبححُ   كان  وإن:  رواية  ويف    ذحبححح   إذا  كان:  رواية  ويف.  يحسحُعُهنَّ   ما  منها  خحالح
 .  خدَية« أصدقاء إىل هبا  أرسلوا: »يقول الشَّاةح،

  - وسلم  عليه  هللا  صلى-   هللا  رسول  على  خدَية  أخت  خويلد  بنت  هالة  اْستحْأذحنحتْ :  قالت:  رواية  ويف 
حح  خدَية،  استئذان فعرف  .  عليه متفق. خويلد« بنت هالة اللهم: » فقال لذلك، فاْرَتح
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 امرأة تبحث عن الزوج الصاحل

يحةح  بِْنتِ  نحِفيسحةح  عحنْ جاء يف الطبقات الكْبى "    ْبنِ  أحسحدِ  ْبنِ   ُخوحْيِلدِ  بِْنتُ  خحِدَيحةُ  كحانحتْ :  قحالحتْ  ُمن ْ
ةً  ححازِمحةً  اْمرحأحةً  ُقصحيٍ   ْبنِ  اْلُعزَّى عحْبدِ  ْلدح  وحِهيح . وحاخْلحرْيِ  اْلكحرحامحةِ  ِمنح  هِبحا  اَللَُّ  أحرحادح  محا محعح . شحرِيفحةً . جح
ًبا قُ رحْيشٍ  أحْوسحطُ  ي حْومحِئذٍ    ِنكحاِحهحا عحلحى ححرِيًصا كحانح   ق حْوِمهحا وحُكلُّ . محاال وحأحْكث حُرُهمْ . شحرحفًا وحأحْعظحُمُهمْ . نحسح

ُلوا طحلحُبوهحا قحدْ .  ذحِلكح  عحلحى  قحدحرح  لحوْ    يف  رحجحعح   أحنْ  ب حْعدح   حُمحمَّدٍ  ِإىلح  دحِسيًسا  فحأحْرسحلحْتِن . اِلحْموحالح   هلححا وحبحذح
ْن حُعكح  محا حُمحمَّدُ  يح " :  ف حُقْلتُ . الشَّامِ  ِمنح  ِعريِهحا  : قُ ْلتُ . ِبهِ  أحت حزحوَّجُ  محا بِيحِدي محا: ف حقحالح  ت حزحوَّجح؟ أحنْ  ميح

؟ فحمحنْ : قحالح  جتُِيُب؟  أحال وحاْلكحفحاءحةِ  وحالشَّرحفِ  وحاْلمحالِ  اجلْحمحالِ  ِإىلح  وحُدِعيتح  ذحِلكح  ُكِفيتح   فحِإنْ  :  قُ ْلتُ  ِهيح
؟ ِل   وحكحْيفح : قحالح . خحِدَيحةُ  هُْتحا  فحذحهحْبتُ . أحفْ عحلُ  فحأحانح : قحالح . عحلحيَّ : قُ ْلتُ  قحالحتْ  ِبذحِلكح   لحتْ فحأحْرسح . فحأحْخْبح

ا  لحسحاعحةِ   اْئتِ  أحنِ  ِإلحْيهِ  ا كحذح   رحُسولُ  وحدحخحلح  فحححضحرح . لِيُ زحوِ جحهحا أحسحدٍ  ْبنِ  عحْمِرو  عحمِ هحا  ِإىلح   وحأحْرسحلحتْ . وحكحذح
ا: أحسحدٍ   ْبنُ  عحْمُرو ف حقحالح . أحححُدُهمْ  ف حزحوَّجحهُ . ُعُمومحِتهِ  يف  - وحسحلَّمح  عحلحْيهِ  اَللَُّ  صحلَّى -  اَللَِّ    ال اْلِبْضعُ  هحذح

  وحخحِدَيحةُ . سحنحةً  وحِعْشرِينح  َخحْسٍ  اْبنُ  وهو -  وسلم عليه هللا صلى -  هللا رسول وحت حزحوَّجحهحا. أحنْ ُفهُ  يُ ْقرحعُ 
 . "  سحنحةً  عحْشرحةح  ِبحْمسح  اْلِفيلِ  ق حْبلح  ُوِلدحتْ . سحنحةً  أحرْبحِعْيح  بِْنتُ  ي حْومحِئذٍ 

 رأهتاتغار من ضرهتا وما 

 ِنسحاءِ   ِمن  أححدٍ   علحى  ِغْرتُ   ما"   عنها  هللا  رضي  عائشة  املؤمنْي  أم  تقول"    البخاري  صحيح   يف   جاء
  وسلَّمح   عليه  هللاُ   صحلَّى  النيبُّ   كانح   ولحِكنْ   رحأحيْ تُ هحا،   وما  خحِدَيحةح،  علحى  ِغْرتُ   ما  وسلَّمح،  عليه  هللاُ   صحلَّى   النيب ِ 
ا  ِذْكرحهحا،  ُيْكِثرُ  عحثُ هحا  مثَّ   أْعضحاًء،  يُ قحطِ ُعهحا  مثَّ   الشَّاةح   ذحبححح   وُرِبَّ اِئقِ   يف   ي حب ْ ا  خحِدَيحةح،  صحدح   كحأنَّهُ :  له  قُلتُ   ف حُرِبَّ

نْ يحا  يف  يحُكنْ  ملحْ   ."  ولحدٌ  منها  ِل وكانح  وكحانحْت،  كحانحْت،  إهنَّحا"  فيحقولُ  خحِدَيحُة،  إالَّ  اْمرحأحةٌ  الدُّ
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 بعيدة عنهتزوجها وهي 

.  املؤمنْي  أمَّ   ي:  يقول  آتًيا  كأنَّ   منامها  يف   حبيبة  أمُّ   رأت"    الكْبى  الطبقات  يف   سعد  ابن  جاء عن
  ِعدَِّت  انقضت أن إالَّ  هو فما:  قالت. يتزوَّجن وسلم عليه هللا صلى هللا  رسول  أن فأوَّلُتها ففزِْعتُ 

  تقوم   كانت  -أبرهة:هلا  يقال-  له   جارية  فإذا  يستأذن،   ابيب   على  النجاشي  برسول   إالَّ   شعرت  فما
،  فدخلحتْ   ودهنه،  ثيابه  على   وسلم   عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  إن :  لكِ   يقول  املحِلكح   إن:  فقالت  علحيَّ

  فأرسلتْ .  يُ زحوِ جك  محنْ   وكِ لي  امللك  لك  يقول:  قالت .  ِبري   هللا  بشَّركِ :  فقالت.  ُأزحوِ جحكه  أن  إِلحَّ   كتب
  رجليها،   يف   كانتا   وخحدحمتحْي  فضة  من  سوارْين  أبرهة  وأعطتْ   فوكَّلحْته  العاص،  بن  سعيد  بن  خالدح 

 بن   جعفر  النجاشي  أمر  العشي    كان  فلمَّا  بشَّرهتا،  ِبا  سرورًا  رجليها؛  أصابع  يف   كانت  فضة  وخواتيم
  القدوس   امللك  هلل  احلمد:  فقال  النجاشي  فخطب  فحضروا،  املسلمْي  ِمن  هناك  ومحنْ   طالب  أيب

  الذي  وأنه  ورسوله،  عبده   حممًدا  وأنَّ   هللا  إالَّ   إله  ال  أنْ   أشهد  اجلبار،  العزيز  املهيمن  املؤمن  السالم
  حبيبة   أمَّ   أزوجه  أن  إِلحَّ   كتب  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  فإن:  بعد  أمَّا  مرمي؛  بن  عيسى  به  بشَّر
  أربعمائة  أصدقْ ُتها  وقد  وسلم،   عليه  هللا  صلى  هللا  رسول   إليه  دعا  ما  إىل  فأجبتُ   سفيان،  أيب   بنت
 . القوم يدي بْي الداننري   سكب مث.  دينار

  وحده   هللا  إالَّ   إله  ال  أنْ   وأشهد  وأستنصره،  وأستعينه  أْحده  هلل،  احلمد:  فقال  سعيد،  بن  خالد  فتكلَّم
  كله،   الدين   على  لُيظهره  احلقِ ؛  ودين  ابهلدى  أرسله  ورسوله،  عبده  حممًدا  أنَّ   وأشهد  له،  شريك  ال

 أمَّ   وزوَّجته  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  إليه  دعا  ما  إىل  أجبتُ   فقد  بعد،  أمَّا.  املشركون  كره  ولو
 سعيد  بن  خالد  إىل  الداننري   ودفع.  وسلم  عليه  هللا  صلى  لرسول  هللا  فبارك  سفيان،  أيب  بنت  حبيبة

  طعامٌ   يُؤكل   أن   تزوَّجوا  إذا   اِلنبياء   ُسنَّة  فإن   اجلسوا؛:  فقال  يقوموا  أن   أرادوا  مث   فقبضها،  العاص  بن
 . تفرَّقوا مث  وأكلوا، بطعام فدعا. التزويج  على



 قصص الكرام ... كأنك في بيوتهم 

 

19   

 

 

  أعطيُتك كنتُ   إين ِ : هلا  فقلتُ  بشَّرتن، اليت أبرهة  إىل أرسلتُ  املال إِلحَّ  وصل فلمَّا: حبيبة أمُّ  قالت
 وأخرجتْ   فأبتْ .  هبا  فاستعين  فُخذيها  مثقااًل،  َخسون  فهذه  بيدي،  مال  وال  يومئذٍ   أعطيُتك  ما

،   فردَّْته   أعطيُتها  كنتُ   ما  كل  فيه  ُحقًّا   اليت   وأان   شيًئا،    أحْرزحأحكِ   ال   أن   امللك  عليَّ   عزم:  وقالت  عليَّ
 سبحانه  هلل  وأسلمتُ   وسلم،  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  حممد  دين  اتبعتُ   وقد  ودهنه،  ثيابه  على  أقوم

  الغد  كان  فلمَّا :  قالت.  العطر  من  عندهن   ما  بكل  إليك  يبعثن  أن  نساءه  امللك  أمر  وقد  وتعاىل،
دٍ   وعنْب   ووحرحٍس،   بُعوٍد،  جاءتن   وسلم،   عليه  هللا   صلى هللا رسول  على   كلِ ه  بذلك  فقحِدْمتُ   كثري،   وزابَّ
  صلى   هللا  رسول  على تقرئي   أن   إليك  فحاجيت:  أبرهة قالت  مث .  ينكره  فال   وعندي   علحيَّ   يراه  فكان

  جحهَّزتن،   اليت  وكانت  يب  لطفتْ   مث:  قالت.  دينه  اتَّبعتُ   قد  أين ِ   وتُعلميه  السالم،  منِ    وسلم  عليه  هللا
  صلى   هللا  رسول   على  قحِدْمتُ   فلمَّا:  قالت.  إليك  حاجيت  تنسحيْ   ال:  تقول  علحيَّ   دخلت  كلَّما  وكانت

:  فقال  السالم،  منها  وأقرْأتُه  فتبسَّم،  أبرهة،  يب  فعلحتْ   وما  اخلطبة،  كانت  كيف  أخْبْتُه  وسلم  عليه  هللا
هحا "  " وحب حرحكحاتُهُ  هللاِ  وحرحْْححةُ  السَّالمُ  وحعحلحي ْ

 لزوجته  الزوج هجران

  فحاْعتحلَّ   سحفحرٍ   يف   كحانح   -   وسلم   عليه   اَللَُّ   صحلَّى   -  اَللَِّ   رحُسولح   أحنَّ   عحاِئشحةح   عحنْ جاء يف الطبقات الكْبى "  
  ِمنْ   بحِعريًا   أحْعطحْيِتهحا   ف حلحوْ   اْعتحلَّ   ِلصحِفيَّةح   بحِعريًا   ِإنَّ :  اَللَِّ   رحُسولُ   ف حقحالح   فحْضلٌ   زحيْ نحبح   ِإِبلِ   وحيف   ِلصحِفيَّةح   بحِعريٌ 

  ال ثحالثحةً  أحوْ  شحْهرحْينِ  وحاْلُمححرَّمح  احلِْجَّةِ   ذحا اَللَِّ  رحُسولُ  فحرتححكحهحا! اْلي حُهوِديَّةح  تِْلكح  ُأْعِطي   أحانح : ف حقحالحتْ .  ِإبِِلكِ 
تِيهحا   ِبِظلِ    أحانح   ِإذحا  الن َّهحارِ   منصف  يوما  أان  فبينما :  قال.  سريري   وحولت  ِمْنهُ   يحِئْستُ   ححىتَّ :قحالحتْ .  َيْح
 ".ُمْقِبال  -  وحسحلَّمح  عحلحْيهِ  اَللَُّ  صحلَّى -  اَللَِّ  رحُسولِ 
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 مشاحنة الضرائر

نحاروى الطْباين يف اِلوسط "   ث حت ْ   اَللَُّ   صحلَّى   اَللَِّ   رحُسولُ   عحلحيَّ   دحخحلح :    قحالحتْ   ،  ُحيحي ٍ   بِْنتُ   صحِفيَّةُ   ححدَّ
مٌ   وحعحاِئشحةح   ححْفصحةح   عحنْ   ب حلحغحِن   وحقحدْ   وحسحلَّمح   عحلحْيهِ    فحكحْيفح :    قُ ْلتِ   أحالح :    ف حقحالح   ،   لحهُ   ذحِلكح   فحذحكحْرتُ   كحالح

نِ  رْيًا  تحُكوانح ُمْ   ب حلحغحهحا  الَِّذي   وحكحانح   ؟  ُموسحى  وحعحمِ ي  هحاُرونُ   وحأحيب   حُمحمَّدٌ   وحزحْوِجي  ِمنِ    خح   أحْكرحمُ   َنحْنُ :    قحاُلوا  أحهنَّ
هحا   وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى  اَللَِّ   رحُسولِ   عحلحى   وحب حنحاتُ   وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى   النَّيب ِ   أحْزوحاجُ   َنحْنُ :    وحقحاُلوا  ،  ِمن ْ
 . "  عحمِ هِ 

 السعي لرضا الزوجة

  سحفحٍر،   يف   وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى  هللاِ   رحُسولِ   محعح   صحِفيَّةُ   كحانحتْ "    :  الكْبى  السنن  يف   النسائي  اإلمام  قال
  ت حْبِكي   وحِهيح   وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى  هللاِ   رحُسولُ   فحاْست حْقب حلحهحا  اْلمحِسرِي،  يف   فحأحْبطحْأتُ   ،  ي حْومحهحا  ذحِلكح   وحكحانح 

ْيهِ   ميحْسححُ   وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى  هللاِ   رحُسولُ   فحجحعحلح !  بحِطيٍء؟  بحِعريٍ   عحلحى  ْحححْلتحِن :  وحت حُقولُ  هحا   بِيحدح ن حي ْ   عحي ْ
  فحأحتحتْ   ،   ف حقحِدمحتْ   وحت حرْكحهحا،  وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى  هللاِ   رحُسولُ   ف حغحضبح   ُبكحاًء،  ِإالَّ   فحأحبحتْ   ُوُيْسِكتُ هحا،

ا  ي حْوِمي: ف حقحالحتْ  عحاِئشحةح   .  عحنِ   أحْرضحْيِتهِ  أحْنتِ  ِإنْ  وحسحلَّمح  عحلحْيهِ  هللاُ   صحلَّى هللاِ  رحُسولِ  ِمنْ  لحكِ  هحذح

ا،  ِإىلح   عحاِئشحةُ   ف حعحمحدحتْ  ْتهُ   وحزحْعفحرحاٍن،  ِبوحْرسٍ   صحب حغحْتهُ   وحكحانحتْ   َِخحارِهح   جحاءحتْ   مثَّ   محاٍء،  ِمنْ   ِبشحْيءٍ   ف حنحضححح
:  وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى هللاِ  رحُسولُ   هلححا  ف حقحالح   وحسحلَّمح،  عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى  هللاِ   رحُسولِ  رحْأسِ   ِعْندح   ق حعحدحتْ   ححىتَّ 

  وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى   هللاِ   رحُسولُ   ف حعحرحفح   !!  يحشحاءُ   محنْ   يُ ْؤتِيحهُ   هللاِ   فحْضلُ   ذحِلكح :  ف حقحالحتْ   ( .لحِك؟  محا)
،  .  ( صحِفيَّةح  عحنْ  ف حرحِضيح  احلْحِديثح
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 ختاف من اخلطيئة 

  آذن   أن   فأبيت  علي،  يستأذن   الرضاعة  من  عمي  جاء:  قالت  عائشة  عن"    الرتمذي  سنن  يف   جاء
  فليلج : »وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  فقال  وسلم،   عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  أستأمر  حىت  له،

:  عليك«  فليلج   عمك  فإنه: »قال  الرجل،  يرضعن  ومل  املرأة  أرضعتن  إمنا:  قالت  عمك«،  فإنه  عليك
 صحيح«  حسن حديث هذا»

 الزوج مع زوجتههلو 

  صلَّى   هللاِ   رسولِ   مع  كانت   أهناجاء يف كتاب إرواء الغليل  لأللباين : " عن عائشة رضي هللا عنها :  
 فسابقُته  ُأسابُقكِ   تعاِلحْ   قال  مث  فتقدَّموا  تقدَّموا  ِلصحاِبه   فقال  جاريةٌ   وهي  سفرٍ   يف   وسلَّمح   عليهِ   هللاُ 

  ُأسابُقكِ   تعاِلحْ   قال  مث  تقدَّموا  ِلصحاِبه  فقال  سفرٍ   يف   معه  خرجتُ   بعد  كان  فلما  رجلي  على  فسبقُته
  فقال   احلالِ   هذه   على  وأان  هللاِ   رسولح   ي  ُأسابُقكح   وكيف   فقلتُ   اللحمح   ْححلتُ   وقد   كان   الذي  ونسيتُ 
 " . السَّبقةِ  بتلكِ  هذه فقال فسبقحن فسابقُته لحتفعحِلنَّ 

 مشورة الزوجة

اِبهِ   وسلَّمح   عليه  هللاُ   صحلَّى  اَللَِّ   رحسولُ   قالح "    البخاري  صحيح   يف   جاء   اْحِلُقوا،   مثَّ   فحاَْنحُروا  ُقوُموا:  ِلْصحح
ثح   ذلكح   قالح   حىتَّ   رحُجلٌ   منهمْ   قحامح   ما  ف حوحاَللَِّ :  قالح    أُم ِ   علحى   دحخحلح   أححدٌ   منهمْ   ي حُقمْ   ملحْ   ف حلحمَّا  محرَّاٍت،   ثحالح

،  نحيبَّ   ي:  سحلحمحةح   أُمُّ   فحقالحتْ   النَّاِس،  ِمنح   لحِقيح   ما  هلححا  فحذحكحرح   سحلحمحةح، ؟  أحتُِبُّ   اَللَِّ   ُتكحلِ مْ   ال  مثَّ   اْخُرجْ   ذلكح
ِلمحًة،  منهمْ   أححًدا ،  ت حْنححرح   حىتَّ   كح ،  ححاِلقحكح   وتحْدُعوح   بُْدنحكح لِ مْ   ف حلحمْ   فحخحرحجح   ف حيحْحِلقحكح   حىتَّ   منهمْ   أححًدا   ُيكح
؛  ف حعحلح  اِلقحهُ   ودحعحا  بُْدنحُه،  َنححرح   ذلكح   حيحِْلقُ   ب حْعُضُهمْ   وجحعحلح   ف حنحححُروا،  قحاُموا،  ذلكح   رحأحْوا  ف حلحمَّا  فحححلحقحُه،  حح

 "  غحمًّا ب حْعًضا ي حْقُتلُ  ب حْعُضُهمْ  كحادح   حىتَّ  ب حْعًضا
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 ضرائر ال  بْي املزاح 

  وسلَّم   عليه  هللاُ   صلَّى  النَّيبَّ   أتيتُ :  قالت رضي هللا عنها    عائشة  عنروى أبو يعلى يف جممع الزوائد "  
  فأحبحْت،   ُكلي،:  -وبينحها  بين  وسلَّم  عليه  هللاُ   صلَّى  والنَّيبُّ -  لسحودحةح   فُقلتُ   له،  طحبحخُتها  قد  ِبحزيرةٍ 
 فضحِحكح   وحْجهحها،  فطحلحيتُ   اخلحزيرِة،  يف   يحدي  فوحضحعتُ   فأحبحْت،  وحجهحِك،  ِلُلحطِ خحنَّ   أو  لحتحأُكلْيح :  فُقلتُ 
  عليه  هللاُ   صلَّى  النَّيبُّ   فضحِحكح   وحْجهحها،   اْلطحخي:  هلا  وقال  بيحِده،   فوحضحعح   وسلَّم،  عليه  هللاُ   صلَّى  النَّيبُّ 

 " .   هلا وسلَّم

 الزوجة ما ينفعها تعليم

  وحسحلَّمح   عليه  اَللَُّ   صحلَّى  النَّيبَّ   أنَّ   عنها   هللا   رضي  احلارث   بنت  جويرية  عنروى مسلم يف صحيحه "  
  جحاِلسحٌة،   وحهي  أحْضححى  أحنْ   ب حْعدح   رحجحعح   مثَّ   محْسِجِدهحا،  يف   وحهي  الصُّْبحح   صحلَّى  ِحْيح   ُبْكرحةً   ِعنِدهحا  ِمن  خحرحجح 
هحا؟  فحارحقْ ُتكِ  الَّيت  احلحالِ  علحى  زِْلتِ   ما:  فحقالح    لقحدْ :  وحسحلَّمح   عليه  اَللَُّ   صحلَّى   النَّيبُّ   قالح   ن حعحْم، :  قالحتْ   عحلحي ْ
ثح   كحِلمحاتٍ   أحْربحعح   ب حْعدحكِ   قُلتُ  ُهنَّ   اليحومِ   ُمْنذُ   قُ ْلتِ   ِبا  ُوزِنحتْ   لو  محرَّاٍت،  ثحالح   وححبحْمِدِه،   هللاِ   ُسْبححانح :  لحوحزحن حت ْ
ْلِقِه، عحدحدح  ادح  عحْرِشِه، وحزِنحةح  ن حْفِسِه، وحِرضحا خح  " .  .كحِلمحاتِهِ   وحِمدح

 للزوجة  التطيب 

 يقوم  ما  أولح   أيًضا  ذلك  يفعل  كان  كما  ابلسواك،  يبدأ  املنزل  دخوله  عند  وسلم   عليه  هللا  صلى  كان
أُ   كانح   شيءٍ   أبحي ِ :  قُلتُ   عاِئشحةح،  سحأحْلتُ : )قال  هانئ  بن  شريح   فعن  الليل،  لقيام  نومه  من   النيبُّ   ي حْبدح

تحُه؟ دحخحلح   إذا  وسلَّمح  عليه اَللَُّ  صحلَّى  . مسلم رواه( .ابلسِ واكِ :  قالحتْ  ب حي ْ

رواه  "  .  ابلسِ وحاكِ   فحاهُ   يحُشوصُ   اللَّْيِل،  ِمنح   قحامح   إذحا  وسلَّمح   عليه  هللاُ   صحلَّى  النيبُّ   كانح "  :  قال  حذيفة   وعن
 .  البخاري
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 ابملوجود  الرضافقر الزوجْي و 

  ي :  يحومٍ   ذحاتح   وسلَّمح   عليه  اَللَُّ   صحلَّى  هللاِ   رحسولُ   ِل  قالح "  :  قالت  عنه  هللا  رضي  املؤمنْي  أم  عائشة  عن
:  قالحتْ   صحائٌِم،   فإين ِ :  قالح   شيٌء،   ِعْندحانح   ما  هللِا، رحسولح   ي :  ف حُقلتُ :  قالحتْ   شحيٌء؟  ِعْندحُكمْ   هلْ   عحاِئشحُة،
  رحجحعح   ف حلحمَّا:  قالحتْ   -زحْورٌ   جحاءحانح   وْ أح -  هحِديَّةٌ   لحنحا  فحأُْهِديحتْ   وسلَّمح،   عليه  اَللَُّ   صحلَّى   هللاِ   رحسولُ   فحخحرحجح 
  وحقحدْ   -زحْورٌ   جحاءحانح   أحوْ -  هحِديَّةٌ   لحنحا  ُأْهِديحتْ   هللِا،  رحسولح   ي :  قُلتُ   وسلَّمح،  عليه  اَللَُّ   صحلَّى  هللاِ   رحسولُ 
؟  ما:  قالح   شيًئا،  لكح   خحبحْأتُ  اتِيِه،:  قالح   ححْيٌس،:  قُلتُ   ُهوح   ُكْنتُ   قدْ :  قالح   مثَّ   فأكحلح،  به  فحِجْئتُ   هح

 .  رواه مسلم  ".صحائًِما أحْصبحْحتُ 

 أعانت زوجها على إكرام ضيوفه

لحةٍ   أحوْ -   يحومٍ   ذحاتح   وحسحلَّمح   عليه  اَللَُّ   صحلَّى  هللاِ   رحسولُ   خحرحجح "  :  قالرضي هللا عنه    هريرة  أيب  عن   - لحي ْ
،  بحْكرٍ   أبحيب   هو  فحِإذحا   هللِا،   رحسولح   ي  اجلُوعُ :  قاالح   السَّاعحةح؟  هِذه  بُ ُيوِتُكما  ِمن  أحْخرحجحُكما  ما:  فحقالح   وحُعمحرح
، :  قالح  حْخرحجحِن   بيحِدِه،   ن حْفِسي  وحالَِّذي   وحأحانح  ِمنح   رحُجاًل   فأتحى  معُه،  ف حقحاُموا  ُقوُموا،  أحْخرحجحُكمحا،  الَّذي   ِلح

ًبا:  قالحتْ   املحْرأحُة،   رحأحْتهُ   ف حلحمَّا  ب حْيِتِه،  يف   ليسح   هو  فحِإذحا  اِلْنصحارِ    اَللَُّ   صحلَّى  هللاِ   رحسولُ   هلححا  فحقالح   وحأحْهاًل،  محْرحح
ٌن؟   أحْينح :  وحسحلَّمح   عليه   رحسولِ   إىل   ف حنحظحرح   اِلْنصحاِريُّ،  جحاءح   إذْ   املحاِء،  ِمنح   لحنحا  يحْست حْعِذبُ   ذحهحبح :  قالحتْ   ُفالح

ْيِه، وحصح   وحسحلَّمح   عليه  اَللَُّ   صحلَّى   هللاِ  ؛   احلحْمدُ :  قالح   مثَّ   اِحب ح ،  أحْضيحافًا   أحْكرحمح   اليومح   أحححدٌ   ما  َلِلَِّ :  قالح   ِمنِ 
ْرٌ   ُبْسرٌ   فيه  بِعْذقٍ   فحجحاءحُهمْ   فحاْنطحلحقح،    رحسولُ   له  فحقالح   املُْديحةح،  وحأحخحذح   هِذه،   ِمن  ُكُلوا:  فحقالح   وحُرطحٌب،  وحمتح

كح :  وحسحلَّمح   عليه  اَللَُّ   صحلَّى  هللاِ  ،   إيَّ بححح   وحاحلْحُلوبح   وحشحرِبُوا،   الِعْذقِ   ذلكح   وحِمنْ   الشَّاةِ   ِمنح   فأكحُلوا  هلْم،  فحذح
ِبُعوا  أحنْ   ف حلحمَّا   بيحِدِه،   ن حْفِسي  وحالَِّذي :  وحُعمحرح   بحْكرٍ   ِلحيب   وحسحلَّمح   عليه  اَللَُّ   صحلَّى   هللاِ   رحسولُ   قالح   وحرحُووا،   شح

  هذا  أحصحابحُكمْ   حىتَّ   ت حْرِجُعوا  ملحْ   مثَّ   اجلُوُع،  بُ ُيوِتُكمُ   ِمن  أحْخرحجحُكمْ   الِقيحامحِة،  يحومح   النَِّعيمِ   هذا  عن  لحُتْسأحُلنَّ 
 .  مسلم  رواه " .النَِّعيمُ 
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 وإن كانت حبيبته هلل الغضب

 حسُبك   وسلم  عليه  هللا   صلى  للنيب ِ   قلتُ جاء يف صحيح أيب داود " عن عائشة رضي هللا عنها :  
دٍ   غريُ :  قال ,  وكذا  كذا  صفيةح   من  البحرِ   ِباءِ   ُمزِجت  لو  كِلمحةً   قلتِ   لقد:  فقال.  قصريةً   تعن  ُمسحدِ 

  ". .وكذا كذا  ِل  وأن إنساانً  ححكْيتُ  أين ُأِحبُّ  ما: فقال,  إنساانً  له وحكْيتُ : قالت. ملزجته

 العفو بْي الضرائر 

ْعتُ :  قحالح   احلْحاِرثِ   ْبنِ   عحْوفِ   عحنْ :    الكْبى   الطبقات  يف   جاء ِبيبحةح   أُمَّ   دحعحْتِن :  ت حُقولُ   عحاِئشحةح   مسِح   زحْوجح   حح
ن حنحا   يحُكونُ   كحانح   قحدْ :  ف حقحالحتْ   محْوهِتحا   ِعْندح   -   وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى   -   النَّيب ِ    ِل   اَللَُّ   ف حغحفحرح   الضَّرحائِرِ   وحبحْْيح   ب حي ْ
 : ف حقحالحتْ . ذحِلكح  ِمنْ  وحححلَّلحكِ  وحجتححاوحزح  ُكلَّهُ   ذحِلكح  لحكِ  اَللَُّ  غحفحرح : ف حُقْلتُ .  ذحِلكح  ِمنْ  كحانح   محا ولك

 " . . ذحِلكح  ِمْثلح  هلححا ف حقحالحتْ  سحلحمحةح  أُم ِ  ِإىلح  وحأحْرسحلحتْ . اَللَُّ  سحرَّكِ  سحرحْرِتِن 

 اجلوادة  العابدة الزوجة

  أسرحُعُكنَّ :  ِلزواِجه  وسلَّم   عليه  هللاُ   صلَّى   هللاِ   رسولُ   قال  قالحتْ   عائشحةح   عن "    الباري  فتح   يف   جاء
ْعنا  إذا  فُكنَّا:  عائشحةُ   قالحتْ .  يًدا   أطوحُلُكنَّ   يب  حُلوقًا   صلَّى   هللاِ   رسولِ   وحفاةِ   بعدح   إحداان  بيتِ   يف   اجتمح

ُدُّ  وسلَّم عليه هللاُ    جححشٍ  بنتُ  زحينحبُ  تُ ُوفِ يحتْ  حىت ذلك نحفعحلُ  نزحلْ  فلم ، نتحطاوحلُ  اجِلدارِ  يف   أيِديحنا منح
ا  وسلَّم  عليه  هللاُ   صلَّى  النيبَّ   أنَّ   حينِئذٍ   فعرحْفنا  –   أطوحلحنا  تُكنْ   وملح   قصريحةً   امرأحةً   وكانتِ   –   بطولِ   أراد   إمنَّ

ِرزُ  تحدبُغُ  وكانتْ  ، ابليحدِ  صنَّاعحةً  امرأحةً  زحينحبُ  وكانتْ  ، الصدحقحةح  اليحدِ   "  هللاِ  سبيلِ  يف  وتتصحدَّقُ  وختح
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  عند  املنزلة  يف   تسامين  جحش  بنت  زينب  كانت  قالت  عائشة  عن"     النبالء  أعالم  سري   يف   وجاء
  وأعظم   للرحم  وأوصل  حديثا  وأصدق   هلل  أتقى  زينب   من  الدين  يف   خريا  امرأة  رأيت  ما  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول
 .  "  عنها هللا رضي صدقة

 زوجها وجه يف  الباب أغلقت

  وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى  اَللَِّ   رحُسولُ   خحرحجح :    قحالحتْ   محْيُمونحةح   عحنْ "    سعد  البن  الكْبى   الطبقات  يف   جاء
لحةٍ   ذحاتح  : "    ف حقحالح   ،   لحهُ   أحفْ تححح   أحنْ   فحأحب حْيتُ   اْلبحابح   يحْست حْفِتحُ   فحجحاءح   اْلبحابح   ُدونحهُ   فحأحْغلحْقتُ   ِعْنِدي   ِمنْ   لحي ْ

لحيِت  يف  أحْزوحاِجكح  ِإىلح  تحْذهحبح :  لحهُ  ف حُقْلتُ "  ِل  ف حتحْحِتهِ  ِإالَّ  أحْقسحْمتُ   وحلحِكنْ  ف حعحْلتُ  محا: "  قحالح  ، هحِذهِ  لحي ْ
ْقًنا وحجحْدتُ   " .  ب حْوِل  ِمنْ  حح

 زوجته عن وعفوه الزوج حلم

  هللاُ   صحلَّى  النَّيبُّ   عحلحيَّ   دحخحلح : "    قحالحتْ   عنها  هللا  رضي   عحاِئشحةح   عحنْ "  :    مسنده  يف  أْحد  اإلمام  روى
  ف حعحلح   محا: )    ف حقحالح   وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى  النَّيبُّ   فحجحاءح   ،   فحذحهحبح   ،  عحْنهُ   ف حلحهحْوتُ   ،   أبِحِسريٍ   وحسحلَّمح   عحلحْيهِ 

ةِ  محعح  عحْنهُ  هلححْوتُ :   قحالحتْ  ، (  ؟ اِْلحِسريُ    يحدحْيكِ  أحوْ  ،  يحدحكِ   هللاُ  قحطحعح  ؟ لحكِ  محا: )  ف حقحالح  ، فحخحرحجح   النِ ْسوح
  لحكِ   محا: )    ف حقحالح   يحدحيَّ   أُق حلِ بُ   وحأحانح   عحلحيَّ   فحدحخحلح   ،  ِبهِ   فحجحاُؤوا  ،  فحطحلحُبوهُ   ،  النَّاسح   ِبهِ   فحآذحنح   ،  فحخحرحجح   ،(  
  وحأحْثىنح  ،  هللاح  فحححِمدح   ، يُ ْقطحعحانِ   أحي ُُّهمحا أحْنُظرُ  ، يحدحيَّ   أُق حلِ بُ  فحأحانح  ،  عحلحيَّ  دحعحْوتح :  قُ ْلتُ  ، (  ؟ أحُجِنْنتِ  ،

ْيهِ   وحرحفحعح   ،   عحلحْيهِ    أحوْ   ،  ُمْؤِمنٍ   فحأحميُّحا  ،   اْلبحشحرُ   ي حْغضحبُ   كحمحا  أحْغضحبُ   ،   بحشحرٌ   ِإين ِ   اللُهمَّ : )    وحقحالح   ،  محدًّا  يحدح
   ( " .  وحُطُهورًا زحكحاةً  لحهُ  فحاْجعحْلهُ  ، عحلحْيهِ  دحعحْوتُ  ، ُمْؤِمنحةٍ 
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 لزوجها  الزوجة جتمُّل

  عليهِ   اَللَُّ   صلَّى  اَللَِّ   رسولُ   عليَّ   دخلح :    قالحت   رضي هللا عنها   عائشةح   عن"    داود  أيب  صحيح   يف   جاء
  ي  لحكح  أتزيَّنُ  صنعتُ ُهنَّ :  فقلتُ   ،  ؟ عائشةُ  ي  هذا ما : فقالح  ،  وحِرقٍ  من فتحخاتٍ  يديَّ   يف  فرأى   وسلَّمح 
 .  "اَللَِّ  رسولح 

  وسلَّمح   عليه   هللاُ   صحلَّى  اَللَِّ   رحسولِ   مع   خحرحْجنحا:    عنها  هللا   رضي  عائشة  عن "    البخاري  صحيح   يف   وجاء
اِء،  ُكنَّا  إذحا   حىتَّ   أْسفحارِِه،  ب حْعضِ   يف    صحلَّى   اَللَِّ   رحسولُ   فأقحامح   ِل،   ِعْقدٌ   انْ قحطحعح   اجلحْيِش،  بذحاتِ   أوْ   ابلب حْيدح
 .  " معهُ  النَّاسُ  وأحقحامح  الِتمحاِسِه، علحى  وسلَّمح  عليه هللاُ 

  احللي [  الزوجات  أي]  اختاذهن:  الفوائد  من  احلديث  هذا  ويف :  هللا  رْحه  حجر  ابن  احلافظ  قال
 .ِلزواجهن جتمُّاًل 

 احلجاب على احلرص

  ححْفصحةح   وحعحلحى  اْلُمْؤِمِنْيح   أُم ِ   عحاِئشحةح   عحلحى  الرَّْْححنِ   عحْبدِ   بِْنتُ   ححْفصحةُ   دحخحلحتْ "    سعد  ابن  طبقات  يف   جاء
هحا عحاِئشحةُ  فحشحقَّْتهُ  رحِقيقٌ  َِخحارٌ  هحا عحلحي ْ ِثيًفا  َِخحارًا  وحكحسحت ْ  .كح

 أُمِ هِ   عحنْ   اِلحصحمُّ   اَللَِّ   عحْبدِ   ْبنُ   ُْححْيدُ وعن    .منتقبة  وهي  ابلبيت  طحافحتْ   عحاِئشحةح   رحأحْيتُ :  قحالحتْ   صحِفيَّةح   وعحنْ 
 . جحْيشحانِيًّا أحْسوحدح  َِخحارًا  عحاِئشحةح  عحلحى رحأحْيتُ : قحالحتْ 

 ابلطالق  النساء ختيري 

ين :  قحالحتْ   عحاِئشحةح   عحنْ   الزُّبحرْيِ   ْبنُ   ُعْروحةُ   ححدَّثحِن "    سعد  ابن  طبقات  يف   جاء   اَللَُّ   صحلَّى  -   اَللَِّ   نحيبُّ   أحَتح
.  أبويك  تشاوري  ححىتَّ   ِبهِ   ت حْعجحِلي  ال  أحنْ   عحلحْيكِ   فحال   أحْمًرا  عحلحْيكِ   سحأحْعِرضُ   ِإين ِ :  ف حقحالح   -  وحسحلَّمح   عحلحْيهِ 
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نْيا  احلْحياةح   تُِرْدنح   ُكْنُتَّ   ِإنْ   ِِلحْزواِجكح   ُقلْ   النَّيبُّ   أحي ُّهحا   ي : »علي  فتال   قالت  اِلمر؟   هذا   وما:  فقلت   الدُّ
  قحالحتْ .  اِلحزاب  عحِظيمًا«  أحْجراً   ِمْنُكنَّ   لِْلُمْحِسناتِ   أحعحدَّ   اَللَّح   فحِإنَّ : »ق حْوِلهِ   ِإىلح .  اِلحزاب  وحزِين حتحها«

  ِبذحِلكح   فحُسرَّ :  قحالح .  اْلِخرحةح   وحالدَّارح   وحرحُسولحهُ   اَللَّح   ُأرِيدُ   بحلْ !  أحب حوحيَّ   ُأشحاِورح   أحنْ   أتحُْمُرين   ذحِلكح   أحي ِ   يف :  عحاِئشحةُ 
  :قحالحتْ .  عحلحْيكِ   عحرحْضتُ   محا  صحوحاِحِبكِ   عحلحى  سحأحْعِرضُ :  وحقحالح   وحأحْعجحبحهُ   -  وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى  -   النَّيبُّ 
ُنَّ   ي حُقولُ   كحانح .  ي حْفعحلْ   ف حلحمْ .  اْخرتحْتُ   اِبلَِّذي  خُتِْْبُْهنَّ   فحال   عحاِئشحةُ   اْختحارحتْ   قحدِ   ي حُقولُ   مثَّ .  ِلعحاِئشحةح   قحالح   كحمحا  هلح
  ن حرح   ف حلحمْ   -  وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى   -  اَللَِّ   رحُسولِ   خحريَّحانح   ف حقحدْ :  عحاِئشحةُ   قحالحتْ .  اْلِخرحةح   وحالدَّارح   وحرحُسولحهُ   اَللَّح 

 "  طحالقًا ذحِلكح 

 الزوجة تكنية

  هلن  صواحيب  كلُّ   هللِا،  رسولح   ي جاء يف صحيح أيب داود " عن عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت:  
  أمَّ :   ب  تكىن   فكانت  –   الزبريِ   بنِ   هللاِ   عبدح   أخِتها، ابنح   يعن   –   هللاِ   عبدِ   اببنك   فاكتن :    قال   ُكىن، 
 " .  هللاِ  عبدِ 

 اخلطأ  عن االعتذار

  يف   -  وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى  -  اَللَِّ   رحُسولُ   كحانح :  قحالح   احلْحاِرثِ   ْبنِ   الرَّْْححنِ   عحْبدِ   عحنْ "    الطبقات  يف   ورد
  عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى   -   اَللَِّ   رحُسولُ   فحأحقْ بحلح .  سحلحمحةح   وحأُمُّ   ُحيحي ٍ   بِْنتُ   صحِفيَّةُ   السَّفحرِ   ذحِلكح   يف   وحمحعحهُ   أحْسفحارِهِ   ب حْعضِ 
 فحجحعحلح .  سحلحمحةح   أُم ِ   ي حْومح   اْلي حْومُ   ذحِلكح   وحكحانح .  سحلحمحةح   أُم ِ   هحْودحجُ   أحنَّهُ   يحُظنُّ   وحُهوح   صحِفيَّةح   هحْودحجِ   إىل   -  وحسحلَّمح 
  سحلحمحةح   أُم ِ   ِإىلح   فحجحاءح   صحِفيَّةُ   أحهنَّحا  ب حْعدُ   اَللَِّ   رحُسولُ   وحعحِلمح .  سحلحمحةح   أُمُّ   ف حغحارحتْ   يَّةح صحفِ   محعح   ي حتحححدَّثُ   اَللَِّ   رحُسولُ 

؟  رحُسولُ   وحأحْنتح   ي حْوِمي  يف   اْلي حُهوِدي ِ   ابْ نحةِ   محعح   ت حتحححدَّثُ :  ف حقحالحتْ  .  اْلمحقحالحةِ   تِْلكح   عحلحى   نحِدمحتْ   مثَّ :  قحالحتْ   اَللَِّ
هحا تحْست حْغِفرُ  فحكحانحتْ  ا عحلحى ْحححلحِن  فحِإمنَّحا ِل  اْست حْغِفرْ  اَللَِّ  رحُسولح  يح : قحالحتْ .  ِمن ْ  .اْلغحرْيحةُ   هحذح
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 صْب الزوجة على االبتالء

ْن أحنحِس ْبِن محاِلٍك قحالح كحانح اْبٌن ِِلحيب طحْلححةح يحْشتحِكي فحخحرحجح أحبُو طحْلححةح ع  "ح جاء يف صحيح البخاري :  
ف حقحرَّبحْت ِإلحْيِه  ف حُقِبضح الصَّيبُّ ف حلحمَّا رحجحعح أحبُو طحْلححةح قحالح محا ف حعحلح اْبِن قحالحْت أُمُّ ُسلحْيٍم ُهوح أحْسكحُن ممَّا كحانح  

هحا ف حلحمَّا ف حرحغح قحالحْت وحاُروا الصَّيبَّ ف حلحمَّا أحْصبححح أحبُو طحْلححةح أحتحى رحُسولح اَللَِّ  اْلعحشحاءح ف حت حعحشَّ  ى مثَّ أحصحابح ِمن ْ
ُمحا  ِرْك هلح اللَُّهمَّ ابح ن حعحْم قحالح  لحةح قحالح  اللَّي ْ أحْعرحْسُتْم  ف حقحالح  عحلحْيِه وحسحلَّمح فحأحْخْبححُه   ُ ًما  ف حوحلح   صحلَّى اَللَّ دحْت ُغالح

ُ عحلحْيِه وحسحلَّمح فحأحتحى ِبِه النَّيبَّ  ْلُه ححىتَّ أتحِْتح ِبِه النَّيبَّ صحلَّى اَللَّ ُ عحلحْيِه وحسحلَّمح  ف حقحالح ِل أحبُو طحْلححةح اْحِْ  صحلَّى اَللَّ
ُ عحلحْيِه وحسحلَّ  ُه النَّيبُّ صحلَّى اَللَّ مح ف حقحالح أحمحعحُه شحْيٌء قحاُلوا ن حعحْم متححرحاٌت فحأحخحذحهحا  وحب حعحثحْت محعحُه بِتحمحرحاٍت فحأحخحذح

ُ عحلحْيِه وحسحلَّمح فحمحضحغحهحا مثَّ أحخحذحهحا ِمْن ِفيِه فحجحعحلحهحا يف يف الصَّيبِ  مثَّ ححنَّ  دح   كحُه وحمسحَّاُه عحبْ النَّيبُّ صحلَّى اَللَّ
 .  " اَللَِّ 

 الصْب على اعوجاج الزوجة

وحذُِكرح أحنَّ رحُجاًل جحاءح إىل ُعمحرح    "ه  (:    373يف كتاب )تنبيه الغافلْي للسمرقندي املتوىف سنة  جاء  
عح اْمرحأحتحُه أُمَّ ُكْلُثوٍم تحطحاوحلحْت عحلحْيِه ف حقحالح الرَُّجلُ  بحُه مسِح  : إين ِ  بن اخلطاب يحْشُكو إليه زوجته ف حلحمَّا ب حلحغح ابح

لحْيِه زحْوجحيِت ، وحِبِه ِمْن اْلب حْلوحى ِمْثُل محا يب ، ف حرحجحعح ، فحدحعحاُه ُعمحُر رضي هللا تعاىل عنه  أحرحْدت أحْن أحْشُكوح إ
فحسحأحلحُه فقال : إين أردت أن أشكو إليك زوجيت فلما مسعت من زوجتك مامسعت رجعت ، ف حقحالح  

هحا حِلُُقوقٍ  هلححا عحلحيَّ : أوهلا: أحهنَّحا سرت ب حْيِن وحبحْْيح النَّاِر ف حيحْسُكُن    ُعمحُر رضي هللا تعاىل عنه : إين ِ أحجتححاوحُز عحن ْ
اِلُث :  هِبحا ق حْليب ِمْن احلْحرحاِم .والثَّاين : أحهنَّحا خحازِنحٌة ِل إذحا خحرحْجت ِمْن محْنِزِل ، وتكون ححاِفظحة ملاِل .والثَّ 

ٌر ِلوحلحِدي .واخْلحاِمُس : أحهنَّحا خحبَّازحٌة وحطحبَّاخحٌة ِل ، ف حقحالح أحهنَّحا قحصَّارحٌة ِل ت حْغِسُل ثِيحايب .والرَّ  اِبُع : أحهنَّحا ِظئ ْ
هحا .  هحا أحجتححاوحُز عحن ْ  " الرَُّجُل : إنَّ ِل ِمْثلح محا لحك فحكحمحا جتححاوحْزت عحن ْ
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 حب من طرف واحد 

كانت بريرة أمة، وزوجها مغيث عبد، وملا عتقت، وشرعاً إذا عتقت اِلمة وزوجها عبد َيوز هلا أن  
الدنيا، فاختارت بريرة فراق مغيث، وكان مغيث  تفارق زوجها؛ ِلهنا صارت أرفع منه منزلة يف 

 متعلقاً هبا جدًا، فجعل يطوف خلفها يبكي، ودموعه تسيل على حليته . 

عحْن اْبِن عحبَّاٍس أحنَّ زحْوجح بحرِيرحةح كحانح عحْبًدا يُ قحاُل لحُه ُمِغيٌث كحأحين ِ أحْنظُُر ِإلحْيِه  "  :    جاء يف سنن النسائي
ُ عحلحْيِه وحسحلَّمح لِْلعحبَّ  ْلفحهحا ي حْبِكي وحُدُموُعُه تحِسيُل عحلحى حِلْيحِتِه ف حقحالح النَّيبُّ صحلَّى اَللَّ اِس يح عحبَّاُس  يحُطوُف خح

ُ عحلحْيِه وحسح أحالح  لَّمح لحْو   ت حْعجحْب ِمْن ُحبِ  ُمِغيٍث بحرِيرحةح وحِمْن بُ ْغِض بحرِيرحةح ُمِغيثًا ف حقحالح هلححا النَّيبُّ صحلَّى اَللَّ
ْعِتيِه فحِإنَُّه أحبُو وحلحِدِك قحالحْت يح رحُسولح اَللَِّ أحأتحُْمُرين قحالح ِإمنَّحا أحانح شحِفيٌع قحالحْت فح   .  " الح ححاجحةح ِل ِفيِه رحاجح

 حق الفراش للزوجة

ملا آخى النيب صلى هللا عليه وسلم بْي سلمان وأيب الدرداء، وكان قبل نزول آية احلجاب يدخل 
الصحابة بيوت بعضهم البعض، فدخل سلمان فرأى أم الدرداء متبذلة ليس عندها شيء من الدنيا  

 يف االهتمام .

ُ عحلحْيِه وحسحلَّمح بحْْيح سحْلمحانح وحبحْْيح أحيب الدَّْردحاِء ف حزحارح  آخحى " جاء يف سنن الرتمذي  :  رحُسوُل اَللَِّ صحلَّى اَللَّ
لحًة قحالحْت ِإنَّ أحخحاكح  ْأُنِك ُمت حبحذِ  لحًة ف حقحالح محا شح  أحابح الدَّْردحاِء لحْيسح  سحْلمحاُن أحابح الدَّْردحاِء ف حرحأحى أُمَّ الدَّْردحاِء ُمت حبحذِ 

: ُكْل فحِإين ِ صحائِمٌ  نْ يحا ، قحالح ف حلحمَّا جحاءح أحبُو الدَّْردحاِء ق حرَّبح ِإلحْيِه طحعحاًما ف حقحالح ، قحالح محا أحانح  لحُه ححاجحٌة يف الدُّ
: فحأحكحلح ف حلحمَّا كحانح اللَّْيُل ذحهحبح أحبُو الدَّْردحاِء لِي حُقومح ف حقحالح لح  ُه سحْلمحاُن َنحْ ف حنحامح مثَّ  آِبِكٍل ححىتَّ أتحُْكلح ،قحالح

ف حقحالح ِإنَّ   ذحهحبح ي حُقوُم ف حقحالح لحُه َنحْ ف حنحامح ف حلحمَّا كحانح ِعْندح الصُّْبِح قحالح لحُه سحْلمحاُن ُقْم اْْلنح ف حقحامحا فحصحلَّيحا
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وحِإنَّ ِِلحْهِلكح عحلحْيكح ححقًّا فحأحْعِط ُكلَّ  لِن حْفِسكح عحلحْيكح ححقًّا وحِلرحبِ كح عحلحْيكح ححقًّا وحِلضحْيِفكح عحلحْيكح ححقًّا  
ُ عحلحْيِه وحسحلَّمح فحذحكحرحا ذحِلكح ف حقحالح لحُه صحدحقح سحْلمحاُن   . " ِذي ححقٍ  ححقَُّه فحأحت حيحا النَّيبَّ صحلَّى اَللَّ

 الصدقة على الزوج الفقري

ُ عحلحْيِه وحسحلَّمح    عحْن زحيْ نحبح اْمرحأحِة عحْبِد اَللَِّ "  جاء يف صحيح مسلم :   قحالحْت قحالح رحُسوُل اَللَِّ صحلَّى اَللَّ
خحِفيُف ذحاِت  تحصحدَّْقنح يح محْعشحرح النِ سحاِء وحلحْو ِمْن ُحِليِ ُكنَّ قحالحْت ف حرحجحْعُت ِإىلح عحْبِد اَللَِّ ف حُقْلُت ِإنَّكح رحُجٌل  

ُ عحلحيْ  قحِة فحْأتِِه فحاْسأحْلُه فحِإْن كحانح ذحِلكح َيحِْزي عحنِ   اْليحِد وحِإنَّ رحُسولح اَللَِّ صحلَّى اَللَّ ِه وحسحلَّمح قحْد أحمحرحانح اِبلصَّدح
ْمرحأحٌة ِمْن اِْلحْنصحاِر  وحِإالَّ صحرحفْ تُ هحا ِإىلح غحرْيُِكْم قحالحْت ف حقحالح ِل عحْبُد اَللَِّ بحْل اْئِتيِه أحْنِت قحالحْت فحاْنطحلحْقُت فحِإذحا ا

ُ عحلحيْ بِبحا تُ هحا قحالحْت وحكحانح رحُسوُل اَللَِّ صحلَّى اَللَّ ُ عحلحْيِه وحسحلَّمح ححاجحيِت ححاجح ِه وحسحلَّمح  ِب رحُسوِل اَللَِّ صحلَّى اَللَّ
ٌل ف حُقْلنحا لحُه اْئِت رحُسولح اَللَِّ صحلَّى   نحا ِبالح ُ عحلحْيِه وحسحلَّمح  قحْد أُْلِقيحْت عحلحْيِه اْلمحهحابحُة قحالحْت فحخحرحجح عحلحي ْ اَللَّ
ُهمحا عحلحى أحْزوحاِجِهمحا وحعحلحى أحيْ تح  قحُة عحن ْ ِنكح أحجُتِْزُئ الصَّدح اٍم يف ُحُجوِرمِهحا فحأحْخِْبُْه أحنَّ اْمرحأحتحْْيِ اِبْلبحاِب تحْسأحالح

ٌل عحلحى رحُسوِل اَللَِّ صحلَّى  ُ عحلحْيِه وحسحلَّمح فحسحأحلحُه ف حقحالح لحُه رحُسوُل    وحالح خُتِْْبُْه محْن َنحُْن قحالحْت فحدحخحلح ِبالح اَللَّ
ُ عحلحْيِه وحسحلَّمح محْن مُهحا ف حقحالح اْمرحأحٌة ِمْن اِْلحْنصحاِر وحزحيْ نحُب ف حقحالح رحُسوُل اَللَِّ صح  ُ عحلحْيِه  اَللَِّ صحلَّى اَللَّ لَّى اَللَّ

ِنِب قحالح اْمرحأحُة عحبْ  ُمحا أحْجرحاِن أحْجُر  وحسحلَّمح أحيُّ الزَّيح ُ عحلحْيِه وحسحلَّمح هلح ِد اَللَِّ ف حقحالح لحُه رحُسوُل اَللَِّ صحلَّى اَللَّ
قحِة   .  " اْلقحرحابحِة وحأحْجُر الصَّدح

 حق الزوج على الزوجة 

  بْي   وهو  وسلم،   عليه  هللا  صلى   النيب  أمساء  أتت":  الغابة  ُأسد"  كتابه  يف   اِلثري   ابن  املؤرخ  يروي
 الرجال  إىل  بعثك  هللا  إن  إليك،  النساء  وافدة  أان   هللا،  رسول  ي  أنت  وأمي  أبيب:  فقالت  أصحابه
 شهواتكم  ومحقضى  بيوتكم  قواعدُ   مقصوراتٌ   حمصوراتٌ   النساء  معشر  وإان  .  بك  فآمنا  كافة  والنساء
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  وشهود   املرضى   وعيادة  واجلماعات  ابجلُمحع   علينا  ُفضِ لتم  الرجال  معشر  كم  وإن  أوالدكم،   وحامالت
  أو   حاج اً   خرج   إذا   الرجل  وإن    هللا،  سبيل  يف   اجلهاد   ذلك   من  وأفضل  احلج،   بعد  واحلج   اجلنائز
 هذا  يف   نشارككم  أفما.  أوالدكم  لكم  وربينا   أثوابكم  وغزلنا  أموالكم  لكم  حفظنا  جماهداً   أو  معتمراً 
  مسعتم   هل"  :  قال  مث  كلِ ه  بوجهه  أصحابه  إىل   وسلم   عليه   هللا   صلى  النيب   فالتفت..   واخلري؟  اِلجر
  أن   ظننا  ما  هللا،   رسول  ي:  فقالوا  "  هذه؟  من  دينها   أمر  يف   مساءلتها  من  أحسن  قحط  امرأة  مقالة
  املرأة،  أيتها  افهمي،"  :  فقال  إليها  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  فالتفت.  هذا  مثل  إىل  هتتدي  امرأة

 ي حْعِدل   موافقته  واتباعحها  مرضاته  وطلحبها  لزوجها  املرأة  تبعُّلِ   ُحْسنح   أن    النساء  من  خلفك  محن  وأحْعِلمي
 . هتل ل وهي املرأة  فانصرفت. "  كل ه  ذلك

 زوجها هداية يف  سببا  كانت

  قد  هللا،   رسول  ي:  فقالت    حكيم  أُم  أسلمت  الفتح   يوم  كان  ملَّا"    الصحابة  حياة  كتاب  يف   جاء
  هو»  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  فقال  فآمْنه،  تقتله  أن  وخاف  اليمن  إىل  منك  ِعْكرمة  هرب
 قدمت  حىت  متنِ يه  فجعلت  نفسها،  عن  فراودها  رومي،  هلا  غالم  ومعها  طلبه   يف   فخرجحتْ .    آمن«
،  من  حي    على   من   ساحل  إىل  انتهى  وقد  ِعكرمة  وأدركت   رابطاً،  فأوثقوه  عليه  فاستعانتهم  عحك 

:  قال  أقول؟  شيء  أي:  قال.  خيِلص:  له  يقول  السفينة  نوِتُّ   فجعل  البحر،  فركب  هتامة،  سواحل
  اِلمر   من  هذا  على  حكيم  أم  فجاءت  هذا،  من  إال  هربت  ما:  عكرمة  قال.  هللا  إال  إله  ال  قل

  ال   الناس؛  وخري   الناس،  وأبر ِ   الناس،   أوصل  عند  من  جئتك  عم،   ابن  ي:  وتقول  إليه  تليح   فجعلت
  وسلم   عليه   هللا   صلى   هللا   رسول   لك استأمنت  قد إين:  فقال  أدركته،   حىت له  فوقف .  نفسك  هُتلك
 الرومي؟   غالمك  من  لقيتُ   ما   وقالت  معها،  فرجع.  فآمنك  كلمته  أان.  نعم:  قالت  فعلت؟  أنت:  قال

ته  عليه   هللا   صلى  هللا   رسول  قال   مكة  من  دان  فلما،    يسلم   مل   يومئذٍ   وهو  عكرمة  فقتله   خْبه،  وخْبَّ
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  يؤذي  امليت   سبَّ   فإنَّ   أابه،  تسبُّوا  فال   مهاجراً   مؤمناً   جهل  أيب  بن  ِعْكرمة  َيتيكم "  :  ِلصحابه  وسلم
  أان   كفر  إنك: وتقول عليه فتأىب َيامعها امرأته يطلب عكرمة وجعل: قال.  " امليت يبلغ  وال احلي

  وثب   ِعكرمة  وسلم   عليه  هللا  صلى   النيب  رأى   فلم .  كبري   ِلمرٌ   من  منعك  أمراً   ِإنَّ :  فيقول.  مسلمة
  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول   جلس  مث.  بِعْكرمة  فرحاً   رداء  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  على  وما  إليه

 فقال .  آمنتن  أنك  أخْبتن   هذه  إنَّ   حممد،  ي:  فقال  مت حن حقِ بحة  زوجُته  ومعه  يديه  بْي   فوقف   وسلم
:  قال  حممد؟  ي  تدعو  فإالمح :  عكرمة  قال  ،  "  آمن  فأنت  صحدحقحْت،"    وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا   رسول

  وتفعل  الزكاة،   وتؤِتح   الصالة،   تقيم   وأن   هللا،   رسول  وأين   هللا   إال   إله   ال   أن  تشهد  أن   إىل   أدعوك "  
 ".اإِلسالم  خصال عدَّ  حىت " وتفعل

 احلزن على فراق الزوج 

  بنت ْحنة  فلقيته  املدينة  إىل   ملسو هيلع هللا ىلص  هللا   رسول   انصرف مث:  إسحاق  ابن  قال"   والنهاية  البداية   يف   جاء
  واستغفرت   فاسرتجعت  جحش  بن  هللا  عبد  أخوها  إليها  نعي  الناس  لقيت  فلما  ِل،  ذكر  كما  جحش

  بن   مصعب  زوجها  هلا نعي  مث  له،  واستغفرت  فاسرتجعت  املطلب  عبد  بن  ْحزة  خاهلا  هلا  نعي  مث  له،
 . وولولت فصاحت عمري 

 وصياحها   وخاهلا  أخيها  عند  تثبتها  من  رأى  ملا  "   ِبكان  منها  املرأة  زوج  إن"  :  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  فقال
 . زوجها على

  وإان  هلل  وإان هللا، رْحه: فقالت  أخوك، قتل  هلا قيل  أنه: جحش بنت ْحنة عن: ماجه ابن قال وقد
  املرأة   من  للزوج  إن "  :  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول   فقال  .واحزانه:  قالت  .زوجك  قتل:  فقالوا،    راجعون   إليه

 ." لشيء هي ما لشعبة
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 شيخ كبري ساء خلقه

هللاِ   يفَّ، :"  قحالحتْ   ث حْعلحبحةح   بِْنتِ   خحْولحةح   عحنْ   ":املسند"  يف   أْحد  اإلمام  رواه   أحنْ زحلح :  صحاِمتٍ   ْبنِ   أحْوسِ   وحيف !  وح
ُه، ُكْنتُ :  قحالحتْ  اْلُمجحادحلحِة، ُسورحةِ  صحْدرح  وحجحلَّ  عحزَّ  هللاُ   . وحضحِجرح  ُخُلُقهُ  سحاءح   قحدْ  كحِبريًا   شحْيًخا وحكحانح  ِعْندح

ْعُتهُ   ي حْوًما، عحلحيَّ  فحدحخحلح : قحالحتْ  ، ِبشحْيٍء، ف حرحاجح  .أُمِ ي كحظحْهرِ   عحلحيَّ  أحْنتِ : ف حقحالح  ف حغحِضبح

ِدي يف   فحجحلحسح  ،  خحرحجح  مثَّ : قحالحتْ  ، دحخحلح  مثَّ  سحاعحًة، ق حْوِمهِ  انح  .ن حْفِسي عحلحى يُرِيُدين  ُهوح  فحِإذحا عحلحيَّ

ُْلصُ   الح   بِيحِدِه،  ُخوحيْ لحةح   ن حْفسُ   وحالَِّذي  كحالَّ :  ف حُقْلتُ :  قحالحتْ  ،  محا  قُ ْلتح   وحقحدْ   ِإِلحَّ،  ختح   هللاُ   حيحُْكمح   ححىتَّ   قُ ْلتح
ُتهُ .  ِمْنهُ   وحاْمت حن حْعتُ   ف حوحاث حبحِن، :  قحالحتْ ،  حبُْكِمهِ   ِفينحا  وحرحُسولُهُ  ،  الشَّْيخح  اْلمحْرأحةُ  ِبهِ   ت حْغِلبُ   ِبحا  ف حغحلحب ْ   الضَِّعيفح
ُتهُ   . عحنِ   فحأحْلقحي ْ

هحا فحاْست حعحْرتُ  جحارحاِت، ب حْعضِ  ِإىلح  خحرحْجتُ  مثَّ : قحالحتْ    صحلَّى هللاِ  رحُسولح  ِجْئتُ   ححىتَّ  خحرحْجتُ  مثَّ  ثِيحاهبححا، ِمن ْ
ْيِه،   بحْْيح   تُ فحجحلحسْ   وحسحلَّمح،  عحلحْيهِ   هللاُ    عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى  ِإلحْيهِ   أحْشُكو   فحجحعحْلتُ   ِمْنُه،  لحِقيتُ   محا  لحهُ   فحذحكحْرتُ   يحدح

 .ُخُلِقهِ  ُسوءِ  ِمنْ  أحْلقحى محا وحسحلَّمح 

ِبرٌي؛  شحْيخٌ   عحمِ كِ   اْبنُ !  ُخوحيْ لحةُ   يح :  ي حُقولُ   وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى  هللاِ   رحُسولُ   فحجحعحلح :  قحالحتْ    هللاح   فحاتَِّقي  كح
هللاِ :  قحالحتْ  .ِفيهِ    كحانح   محا  وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى  هللاِ   رحُسولُ   ف حت حغحشَّى  اْلُقْرآُن،  يفَّ   ن حزحلح   ححىتَّ   بحرِْحتُ   محا  ف حوح

عح   قحدْ   ":  عحلحيَّ   ق حرحأح   مثَّ .  صحاِحِبكِ   وحيف   ِفيكِ   هللاُ   أحنْ زحلح   قحدْ !  ُخوحيْ لحةُ   يح :  ِل   ف حقحالح   عحْنهُ   ُسرِ يح   مثَّ   ي حت حغحشَّاُه،   مسِح
يعٌ  هللاح   ِإنَّ  حتححاُورحُكمحا،  يحْسمحعُ  وحهللاُ  هللِا،  ِإىلح   وحتحْشتحِكي زحْوِجهحا يف  جُتحاِدُلكح   الَّيِت  ق حْولح  هللاُ   ...."    بحِصريٌ  مسِح
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 العناد بْي الزوجْي 

  إال  طالقاً   ِل  امرأةٌ   تسلن  ال:  عوف  بن  الرْحن  عبد  قال"    دمشق  َتريخ   ُمتصر  كتاب  يف   جاء
  فحاضت،  فلتؤذين،   حضت   إذا  هلا   قوِل :  للرسولة  فقال  طالقها،   تسأل  متاضر  إليه  فأرسلت   طلقتها، 
:  فقال  مرضه  يف   إليه  فأرسلت  فطهرت،  فلتؤذين،   طهرت  إذا:  هلا  قوِل:  للرسولة  فقال  إليه،  فأرسلت
  عبد  فقال  مات،  حىت  يسرياً   إال  متكث  فلم،    هلا   أرجع  ال  البتة  طالق  هي:  فقال  وغضب،  وأيضاً،
 . شيئاً  متاضر أورث  ال: عوف بن الرْحن

  على  الثمن  ربع  من  نصيبها  من  فصاحلوها  العدة،  يف   ذلك  وكان  فورثها،   عثمان،   إىل  ذلك  فرفع 
 . نسوة أربع له وكن .وفوها وما ألفاً  مثانْي

  عدهتا؟   يف   وهي  ميوت  مث  فيبينها  املرأة  يطلق  الرجل  عن  الزبري   ابن  سأل  أنه  مليكة  أيب  ابن  حدث
  مات،   مث  فبتها،  الكلبية  اِلصبغ   بنت  متاضر  عوف  بن  الرْحن  عبد  طلق:  الزبري   بن  هللا  عبد  فقال
 ".مبتوتة ترث أن  أرى  فال  أان وأما : الزبري  ابن  قال .عثمان فورثها عدهتا، يف  وهي

 كم تصْب املرأة عن زوجها ؟

  بيتها   يف   وهى  ابمرأة   فمر   الناس   حيرس  ليلة  اخلطاب  بن   عمر  خرج "    املدينة  َتريخ   كتاب  يف   جاء
 :تقول وهى

 أالعبه خليل أال  على وطال جانبه  واسود  الليل هذا تطاول

 جوانبه السرير  هذا من حلرك  وحده هللا خشية لوال فوهللا
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  هللا  سبيل يف  غاز وزوجها فالن  بنت فالنة هذه فقيل  عنها فسأل املرأة إىل أرسل  عمر  أصبح  فلما
  إىل  عمر  ذهب  مث،    فأقفله  زوجها  إىل  وكتب  زوجها   َيِت  حىت  معها  كوين  فقال  امرأة  إليها  فأرسل
 يسأل  أمثلك   لك  هللا  يغفر  أبه  ي:    له  فقالت  زوجها  عن  املرأة  تصْب   كم  بنية  ي  هلا  فقال  بنته  حفصة

 .  هذا عن سألتك  ما للرعية فيه  انظر أن أريد  يءش أنه لوال إنه:  هلا فقال هذا عن مثلى

  ذاهبْي   شهرا  يسريون  الناس  يغزو  :  عمر  فقال  أشهر  ستة  أو  أشهر  َخسة  أو  أشهر   أربعة  قالت
 . " غزوهم يف  سنتهم  يف  للناس ذلك فوقت شهرا ويقفلون أشهر أربعة غزوهم يف  ويكونون

 لزوجها نصرة الزوجة 

  اْلُمْشرِِكْيح  محعح  بحْدرًا شحِهدح   ِفيمحنْ  كان   الربيع  ْبنح  اْلعحاصِ  أحابح  أحنَّ  عحاِئشحةح  عحنْ "   الكْبى الطبقات يف  جاء
اءِ   يف   محكَّةح   أحْهلُ   ب حعحثح   ف حلحمَّا .  اِلحْنصحاِريُّ   الن ُّْعمحانِ   ْبنِ   ُجبحرْيِ   ْبنُ   اَللَِّ   عحْبدُ   فحأحسحرحهُ  مح   ُأسحارحاُهمْ   ِفدح   ِفدحاءِ   يف   ُقدِ 

  هلححا ِبِقالدحةٍ .  ِبحكَّةح   ي حْومحِئذٍ   وحِهيح .  اَللَِّ  رحُسولِ   بِْنتُ  زحيْ نحبُ   محعحهُ   وحب حعحثحتْ   الرَّبِيعِ   ْبنُ   عحْمُرو   أحُخوهُ   اْلعحاصِ   أحيب 
هحا   ُخوحْيِلدٍ   بِْنتُ   خحِدَيحةُ   وحكحانحتْ .  اِبْليحمحنِ   جحبحلٌ   وحظحفحارٌ .  ظحفحارٍ   جحْزعِ   ِمنْ   ُخوحْيِلدٍ   بِْنتِ   خِلحِدَيحةح   كحانحتْ    أحْدخحلحت ْ
اءح   يف  هِبحا  ف حب حعحثحتْ . هِبحا بحىنح   ِحْيح  الرَّبِيعِ  ْبنِ  اْلعحاصِ  أحيب  عحلحى  اْلِقالدحةِ  بِِتْلكح    ف حلحمَّا . اْلعحاصِ  أحيب  زحْوِجهحا ِفدح
هحا  وحت حرححَّمح   خحِدَيحةح   وحذحكحرح   هلححا  وحرحقَّ   عحرحف حهحا  اْلِقالدحةح   -  وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى  -   اَللَِّ   رحُسولح   رحأحى :  وحقحالح   عحلحي ْ

هحا وحت حُردُّوا  أحِسريحهحا هلححا ُتْطِلُقوا أحنْ  رحأحيْ ُتمْ  ِإنْ "   .    " ف حعحْلُتمْ  محتحاعحهحا  ِإلحي ْ

  -  النَّيبُّ   وحأحخحذح   ِقالدحهتححا  زحيْ نحبح   عحلحى  وحرُدُّوا  الرَّبِيعِ   ْبنح   اْلعحاصِ   أحابح   فحأحْطلحُقوا.  اَللَِّ   رحُسولح   يح   ن حعحمْ :  قحاُلوا
ِبيلحهحا خُيحلِ يح  أحنْ  اْلعحاصِ  أحيب  عحلحى - وحسحلَّمح  عحلحْيهِ  اَللَُّ  صحلَّى هُ  ِإلحْيهِ  سح  .  " ف حفحعحلح  ذحِلكح   ف حوحعحدح
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 زوجها آجرت

  اَللَِّ  رحُسولِ  ِعْندح  زحيْ نحبُ  وحأحقحامحتْ   ِبحكَّةح، اْلعحاصِ  أحبُو وحأحقحامح : إْسححاقح  اْبنُ  قحالح "   سرية ابن هشام يف  جاء
ن حُهمحا  ف حرَّقح   ِحْيح   اِبْلمحِدينحِة،  وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى ُم،  ب حي ْ   أحبُو   خحرحجح   اْلفحْتِح،  قُ ب حْيلح   كحانح   إذحا   ححىتَّ   اإْلِْسالح

ِجًرا   اْلعحاصِ    ف حلحمَّا   محعحُه،  أحْبضحُعوهحا  قُ رحْيٍش،   ِمنْ   ِلرِجحالٍ   وحأحْموحالٍ   لحهُ   ِبحالٍ   محْأُمواًن،  رحُجاًل   وحكحانح   الشَّاِم،  إىلح   َتح
  وحأحْعجحزحُهمْ   محعحُه،  محا  فحأحصحابُوا  وحسحلَّمح،  عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى  اَللَِّ   ِلرحُسولِ   سحرِيَّةٌ   لحِقي حْتهُ   قحاِفاًل،  وحأحقْ بحلح   جِتحارحتِهِ   ِمنْ   ف حرحغح 

  زحيْ نحبح   عحلحى دحخحلح  ححىتَّ  اللَّْيلِ  حتحْتح  اْلعحاصِ   أحبُو أحقْ بحلح  محاِلِه، ِمنْ  أحصحابُوا ِبحا السَّرِيَّةُ  قحِدمحتْ  ف حلحمَّا هحاِراًب،
  خحرحجح   ف حلحمَّا  محاِلِه،  طحلحبِ   يف   وحجحاءح   فحأحجحارحْتُه،  هِبحا،  ارح فحاْستحجح   وحسحلَّمح،   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى  اَللَِّ   رحُسولِ   بِْنتِ 

 محعحُه،   النَّاسُ   وحكحْبَّح   فحكحْبَّح   -ُرومحانح   ْبنُ   يحزِيدُ   ححدَّثحِن   كحمحا  - الصُّْبحِ   إىلح   وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى  اَللَِّ   رحُسولُ 
 .  الرَّبِيعِ  ْبنح  اْلعحاصِ  أحابح  أحجحْرتُ  قحدْ  إين ِ  النَّاُس،  أحي ُّهحا: النِ سحاءِ  ُصفَّةِ  ِمنْ  زحيْ نحبُ  صحرحخحتْ 

ةِ  ِمنْ   وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى  اَللَِّ   رحُسولُ   سحلَّمح   ف حلحمَّا:  قحالح    النَّاِس،   أحي ُّهحا:  ف حقحالح   النَّاِس،   عحلحى  أحقْ بحلح   الصَّالح
ْعُتمْ   هحلْ  ْعُت؟  محا  مسِح   ذحِلكح   ِمنْ   ِبشحْيءٍ   عحِلْمتُ   محا  بِيحِدهِ   حُمحمَّدٍ   ن حْفسُ   وحاحلَِّذي   أحمحا  " :قحالح   ن حعحْم، :  قحاُلوا  مسِح

ْعتُ   ححىتَّ  ْعُتْم،  محا  مسِح ُهمْ   اْلُمْسِلِمْيح   عحلحى  َيُِريُ   إنَّهُ   مسِح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى  اَللَِّ   رحُسولُ   اْنصحرحفح   مثَّ   "  .أحْدانح
ُْلُصنَّ   وحالح   محثْ وحاُه،  أحْكرِِمي  بُ ن حيَُّة،  أحيْ "  :  ف حقحالح   ابْ نحِتِه،  عحلحى  فحدحخحلح   وحسحلَّمح، ،   خيح لِ ْيح   الح   فحِإنَّكح   إلحْيكح    " .لحهُ   حتِح

 خطبة الرجل للمرأة 

  هللا   صلى  هللا  رسول  من  فاطمة  خطبت"  :  قال  عنه  هللا  رضي  علي  عن  الدالئل  يف   البيهقي  ىرو 
:  قالت  ال، :  قلت  هللا؟  رسول  من  ُخِطبحت  فاطمة  أن   علمت   هل:  ِل  موالة  فقالت..    وسلم   عليه
:  فقالت  به؟  أتزوج  شيء  عندي   أو :  فقلت  هبا؟  فيزوجك  هللا   رسول   أتِت   أن  مينعك  فما   خطبت،   فقد
  على   دخلت  حىت  ترج ين  زالت  ما  هللا   فو.  زو جك  وسلم   عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  جئتح   إن   إنك
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  أتكلم   أن  استطعت  ما  فوهللا  أُْفِحْمُت،  يديه  بْي  قعدت  أن  فلما  وسلم،  عليه  هللا   صلى  هللا   رسول
:  فقال  ،فسكت    "  حاجة؟  ألك  بك،   جاء  ما"  :  وسلم   عليه  هللا   صلى  هللا   رسول   فقال  وهيبة،  جاللة

:  فقلت  "به؟  تستحلها  شيء  من  عندك   وهل"  :  فقال  نعم،:  فقلت  "  فاطمة؟  ختطب   جئت  لعلك"  
  إهنا   بيده   علي  نفس  فوالذي :  قلت  "  سلحتكها؟  درع   فعلت   ما"  :  فقال!  هللا   رسول   ي   وهللا   ال

  فاستحل ها  هبا،   إليها   فبعث   "   زوجتكها   قد "  :  فقال  عندي،  فقلت  دراهم،  أربعة  قيمتها   ما  حلُطحِميَّة
 .    وسلم عليه هللا صلى  هللا رسول  بنت فاطمة لصداق   كانت  فإن  هبا،

  عنها،   هللا  رضي  فاطمة  تزوجت"  :  قال  عنه  هللا  رضي  علياً   أن  اِللباين  وصححها  للنسائي  رواية  ويف 
  عندي   ما:  قلت   "  شيئاً   أعطها"  :  قال  ،-  هبا  ابلدخول  ِل  امسح   -  يب   اْبنِ !  هللا   رسول  ي:  فقلت

 .  "  إيه فأعطها "  : قال عندي، هي: قلتُ  " احْلُطحِميَّة؟ ِدْرُعكح  فأين" : قال شيء، من

 .الدروع   يعملون   كانوا  حمارب  بن  حطمة  هلم  يقال  القيس   عبد  من  بطن   إىل  منسوبة:  احلطمية  درع ال

 خروج الزوج من بيته بعد اخلالف 

 ِمن  إلحْيهِ   أححبَّ   اْسمٌ   ِلعحِلي ٍ   كانح   ما:  قال  عنه  هللا  رضي   الساعدي  سعد  بن  سهل   عن"    البخاري  روى
هحا  فحاِطمحةح   ب حْيتح   وسلَّمح   عليه  هللاُ   صحلَّى  اَللَِّ   رحسولُ   جحاءح   هبحا،   ُدِعيح   إذحا  به  لحي حْفرححُ   كانح   وإنْ   تُ رحاٍب،   أيب    عحلحي ْ

ُم، دْ   ف حلحمْ   السَّالح نحهُ   ب حْيِن   كانح :  ف حقحالحتْ   عحمِ كِ   ابنُ   أْينح :  ف حقحالح   الب حْيِت،   يف   عحِليًّا   َيِح   ف حغحاضحبحِن   شيٌء،  وبي ْ
ْنسحانٍ   وسلَّمح   عليه  هللاُ   صحلَّى  اَللَِّ   رحسولُ   ف حقحالح   ِعنِدي،  يحِقلْ   ف حلحمْ   فحخحرحجح  :  ف حقحالح   فحجحاءح   هو  أْينح   اْنُظرْ :  إِلِ

 سحقحطح   قدْ   ُمْضطحِجٌع،  وهو  وسلَّمح   عليه  هللاُ   صحلَّى  اَللَِّ   رحسولُ   فحجحاءح   رحاِقٌد،  املحْسِجدِ   يف   هو  اَللَِّ   رحسولح   ي
  ُقمْ :  يقولُ   وهو  عْنه  ميحْسحُحهُ   وسلَّمح   عليه  هللاُ   صحلَّى  اَللَِّ   رحسولُ   فحجحعحلح   تُ رحاٌب،  فأصحابحهُ   ِشقِ هِ   عن  ِردحاُؤهُ 

   ".تُ رحابٍ  أابح  ُقمْ  تُ رحاٍب، أابح 
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 الزوج البخيل 

  اَللَُّ   صلَّى   النَّيب ِ   إىل  هندٌ   جاءت:    قالت  -رضي هللا عنها    –  عائشة  عن"    مسلم  صحيح   يف   جاء
  ما   إالَّ   وولحدي،  يحكفين  ما  يعطين   ال  شحيٌح،  رجلٌ   سفيانح   أاب   إنَّ   اَللَِّ   رسولح   ي :  فقالت  وسلَّم،   علْيهِ 

 " .  ابملعروفِ  وولدحكِ  يحكفيكِ  ما ُخذي: فقال يعلحُم، ال وحهوح  ماِلِه، من أخذتُ 

 بيتها  يف  املرأة صالة

  عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى  النَّيب ِ   جحاءحتِ   أحهنَّحا  السَّاِعِدي ِ   ُْححْيدٍ  أحيب   اْمرحأحةِ   ُْححْيدٍ   أُم ِ صحيح ابن حبان "عن  يف  جاء  
، رحُسولح  يح : ف حقحالحتْ   وحسحلَّمح، ةح  ُأِحبُّ  ِإين ِ  اَللَِّ ، الصَّالح ةح  حتُِبِ ْيح  أحنَّكِ  عحِلْمتُ  قحدْ : " قحالح  محعحكح   محِعي،  الصَّالح

ُتكِ  رْيٌ   ب حْيِتكح   يف   وحصحالح ِتكِ   ِمنْ   خح ُتكِ   ُحْجرحِتِك،  يف   صحالح رْيٌ   ُحْجرحِتكِ   يف   وحصحالح ِتكِ   ِمنْ   خح   دحاِرِك،   يف   صحالح
ُتكِ  رْيٌ   دحاِركِ   يف   وحصحالح ِتكِ   ِمنْ   خح ُتكِ   ق حْوِمِك،  محْسِجدِ   يف   صحالح رْيٌ   ق حْوِمكِ   محْسِجدِ   يف   وحصحالح ِتكِ   ِمنْ   خح   صحالح

  فيه  ُتصحلِ ي  وحكحانحتْ   وحأحْظلحِمِه،  ب حْيِتهحا  ِمنْ   شحْيءٍ   أحْقصحى  يف   محْسِجدٌ   هلححا  ف حُبِنح   فحأحمحرحْت،:  قحالح ".  محْسِجِدي  يف 
 " .  وعال  جل  هللا لقيت حىت

 التجارة مع هللا 

نٍ   ِإنَّ :    هللاِ   رحُسولح   يح :    قحالح   رحُجاًل   أحنَّ : "    أحنحسٍ   عحنْ    احلاكم  روى ْلحةً   ِلُفالح   ،   هِبحا  ححاِئِطي  أُِقيمُ   وحأحانح   ،  َنح
هُ  أحْعِطهحا: )   وحسحلَّمح  عحلحْيهِ  هللاُ  صحلَّى النَّيبُّ  لحهُ  ف حقحالح  .  هِبحا ححاِئِطي أُِقيمح  ححىتَّ  يُ ْعِطيحِن  أحنْ  فحْأُمْرهُ    بِنحْخلحةٍ  ِإيَّ

هُ  .  فحأحىبح   ( . اجلْحنَّةِ  يف  ْلحتحكح   ِبْعِن : ف حقحالح  الدَّْحدحاحِ  أحبُو فحأحَتح  . ف حفحعحلح  .  حبحاِئِطي  َنح

  فحاْجعحْلهحا:  قحالح .  حبحاِئِطي  النَّْخلحةح   ابْ ت حْعتُ   قحدِ   ِإين ِ   ،  هللاِ   رحُسولح   يح :  ف حقحالح   وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى  النَّيبَّ   فحأحتحى
ُتكحهحا  ف حقحدْ   ،  لحهُ   الدَّْحدحاحِ   ِِلحيب   رحدحاحٍ   ِعْذقٍ   ِمنْ   كحمْ : )    وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى  هللاِ   رحُسولُ   ف حقحالح   .أحْعطحي ْ
 . ِمرحارًا قحاهلححا(  اجلْحنَّةِ  يف 
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:    ف حقحالحتْ   .  اجلْحنَّةِ   يف   بِنحْخلحةٍ   ِبْعُتهُ   قحدْ   فحِإين ِ   ،   احلْحاِئطِ   ِمنح   اْخُرِجي  الدَّْحدحاحِ   أُمَّ   يح :  ف حقحالح   اْمرحأحتحهُ   فحأحتحى
 " .  ُتْشِبُههحا كحِلمحةً   أحوْ  -  اْلب حْيعُ  رحِبحح 

 إكرام الضيف 

  عليه  هللاُ   صحلَّى   النَّيبَّ   أتحى   رحُجاًل   أنَّ قال :    عنه  هللا   رضي  هريرة  أيب  عنجاء يف صحيح البخاري "  
  يحُضمُّ   محن:  وسلَّمح   عليه  هللاُ   صحلَّى  اَللَِّ   رحسولُ   فحقالح   املحاُء،  إالَّ   معنحا  ما:  ف حُقْلنح   ِنسحائِِه،  إىل  ف حب حعحثح   وسلَّمح،

،:  اِلْنصحارِ   ِمنح   رحُجلٌ   فحقالح   هذا؟  -ُيِضيفُ   أوْ -   رحسولِ   ضحْيفح   أْكرِِمي:  فحقالح   اْمرحأحتِِه،  إىل  به  فحاْنطحلحقح   أانح
يحاين،  ُقوتُ   إالَّ   ِعْندحانح   ما:  فحقالحتْ   وسلَّمح،  عليه  هللاُ   صحلَّى  اَللَِّ  يِ ِئي:  فحقالح   ِصب ْ   وأحْصِبِحي   طحعحامحِك،  هح

يحانحكِ   ون حوِ ِمي  ِسرحاجحِك، يحاهنححا،   ون حوَّمحتْ   ِسرحاجحهحا،  وأحْصبحححتْ   طحعحامحهحا،  ف حهحيَّأحتْ   عحشحاًء،   أرحاُدوا  إذحا  ِصب ْ   ِصب ْ
نِهِ  فحجحعحالح  فأْطفحأحْتُه،  ِسرحاجحهحا ُتْصِلحُ  كحأهنَّحا   قحامحتْ   مثَّ  ُما يُِريح ِن،  أهنَّ ُكالح ا  أْصبححح  ف حلحمَّا   طحاِويحْْيِ، ف حبحاَتح   َيْح   غحدح

لحةح   اَللَُّ   ضحِحكح :  فحقالح   وسلَّمح،  عليه  هللاُ   صحلَّى   اَللَِّ   رحسولِ   إىل   فأنْ زحلح .  ف حعحاِلُكما  ِمن  -عحِجبح   أوْ -  اللَّي ْ
{  اْلُمْفِلُحونح   ُهمُ   فحُأولحِئكح   ن حْفِسهِ   ُشحَّ   يُوقح   وحمحنْ   خحصحاصحةٌ   هِبِمْ   كحانح   وحلحوْ   أحنْ ُفِسِهمْ   عحلحى  وحيُ ْؤثُِرونح : }اَللَُّ 

 " .  احلشر

 للناس  لزوجةاب حإعالن 

:  قال  السالسل،  ذات  جيشِ   على   بعثحه  وسلَّم  عليه  هللا   صلَّى  هللا   رسولح   أنَّ "  :    العاص  بن  عمِرو  عن
:  قلت   ، "  أبوها "  :  قال  الر ِجال؟  ِمن:  قلت  ،"  عائشة"  :  قال  إليك؟  أحبُّ   الناس   أيُّ :  فقلتُ   فأتيُته

 . عليه متفق "  رِجاالً  فعدَّ "  : قال محن؟ مث : قلت ،"   ُعمر مثُ " : قال محن؟ مثَّ 
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 زواج  مشروع 

  قحالح   -وحسحلَّمح  عحلحْيهِ  اَللَُّ   صحلَّى النَّيبَّ  خيحِْدمُ   وحكحانح  - اِْلحْسلحِمي ِ  رحبِيعحةح  عحنْ جاء يف كتاب البداية والنهاية " 
  ِخْدمحِتكح   عحنْ   يحْشغحلحِن   أحنْ   ُأِحبُّ   محا  رسول   ي   قلت  قال "    تزوج؟   أال  رحبِيعحةح   ي " ح   ي حْومٍ   ذحاتح   ِل   ف حقحالح 

  ِإىلح   يحْدُعوحين   مىن   عندي  ِبا   أعلم  هللا   رسول  ذلك  بعد  ف حُقْلتُ   قحالح .  اْلمحْرأحةح   ُأْعِطي  محا  ِعْنِدي   وحمحا  شحْيٌء،
  اَللَِّ   رحُسولح   يح   ف حُقْلتُ   ت حزحوَُّج؟«  أحالَّ   رحبِيعحةُ   يح »  ِل   ف حقحالح   قحالح .  ِِلُِجيب حنَّهُ   اْلمحرَّةح   هحِذهِ   دحعحاين   لحِئنْ   الت َّْزِويِج،

نٍ   بحِن   ِإىلح   اْنطحِلقْ   ِل   ف حقحالح .  املرأة  أعطى  ما  عندي  ما  يُ زحوِ ُجِن؟  وحمحنْ  ُمْ   ف حُقلْ   ُفالح ُمرُُكمْ   اَللَِّ   رحُسولح   ِإنَّ   هلح   َيْح
نحًة،  ف حتحاتحُكمْ   تُ زحوِ ُجوين   أحنْ  تُ ُهمْ   قحالح   ُفالح   ف حتحاتحُكمْ   لِتُ زحوِ ُجوين   ِإلحْيُكمْ   أحْرسحلحِن   هللا  رحُسولح   ِإنَّ   ف حُقْلتُ   فحأحت حي ْ

نحًة، نحًة؟  قحاُلوا  ُفالح   هللا   رسول  فأتيت  فزوجوين  برسوله،  ومرحبا  هللا  برسول  مرحبا  قالوا  نعم،  قال  ُفالح
ُتكح   اَللَِّ   رحُسولح   يح   ف حُقْلتُ  رْيِ   محنْ   أحت حي ْ   صداقي؟   أعطى  ما  ِل   أحْينح  فحِمنْ   وحزحوَُّجوين،  صحدَُّقوين   ب حْيتٍ   أحْهلِ   خح
ةح   هللا  رسول  فقال اِقهِ   يف   ِلرحبِيعحةح   اَْجحُعوا»  اِْلحْسلحِمي ِ   ِلُْبحْيدح  فحجحمحُعوهحا   ذهب«  من  نواة  وزن   يف   صحدح

تُ ُهمْ   فحأحْعطحْوين   مل؟ أو  ما ِل أين فحِمنْ   قحِبُلوا  قحدْ  اَللَِّ  رحُسولح  يح  ف حُقْلتُ  اَللَِّ  رحُسولح  فحأحت حْيتُ  ف حقحِبُلوهحا، فحأحت حي ْ

  عحاِئشحةح  ِإىلح   اْنطحِلقْ » ِل   وحقحالح  فحجحمحُعوا قحالح  كحْبٍش«  مثححنِ  يف  ِلرحبِيعحةح  اَْجحُعوا» ِلُْبحْيدحةح  هللا  رسول فقال قال
تُ هحا  قحالح   الشَِّعرِي«  ِمنح   ِعْندحهحا  محا  ِإلحْيكح   ف حْلتحْدفحعْ   هلححا   ف حُقلْ  ف حعحتْ   فحأحت حي ْ   وحالشَِّعريِ   اِبْلكحْبشِ   فحاْنطحلحْقتُ   ِإِلحَّ،   فحدح

،  ف حنحْحنُ   الشَِّعريُ   أحمَّا  ف حقحاُلوا  فحأحْصبححح   الشَِّعريح   وحعحِمُلوا  ف حْليحْذحبحُوُه،   أحْصححابحكح   فحُمرْ   اْلكحْبشُ   وحأحمَّا  نحْكِفيكح
زٌ  ِعْندحانح  وحاَللَِّ  ْمٌ  ُخب ْ  " .  وححلح

 الطالق  تريد

ِبتِ   اْمرحأحةح   أنَّ جاء يف صحيح البخاري " عن عبدهللا بن عباس قال :     صحلَّى  النيبَّ   أتحتِ   ق حْيسٍ   بنِ   اثح
،   رحسولح   ي:  فحقالحتْ   وسلَّمح،   عليه  هللاُ  ِبتُ   اَللَِّ   ولحِكنِ    ِديٍن،   والح   ُخُلقٍ   يف   عليه   أْعِتبُ   ما  ق حْيٍس،   بنُ   اثح
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ِم،  يف   الُكْفرح   أْكرحهُ    ن حعحْم، :  قالحتْ   ححِديقحتحُه؟  عليه  أت حُردِ ينح :  وسلَّمح   عليه  هللاُ   صحلَّى  اَللَِّ   رحسولُ   فحقالح   اإلْسالح
 " .  تحْطِليقحةً  وطحلِ ْقهحا احلحِديقحةح  اقْ بحلِ : وسلَّمح  عليه  هللاُ  صحلَّى  اَللَِّ   رحسولُ  قالح 

 زوجها مع وقفت

ُهمحا  اَللَُّ   رحِضيح   اَللَِّ   عحْبدِ   ْبنِ   جحاِبرِ   عحنْ   جاء يف صحيح مسلم "   رحأحْيتُ   اخلحْندحقُ   ُحِفرح   لحمَّا:  قحالح   أحنَّهُ   عحن ْ
  فإين ِ   شيٌء؟  ِعْندحكِ   هلْ :  هلححا  ف حُقلتُ   اْمرحأحِت،  إىل  فحاْنكحفحْأتُ   َخححًصا،  وحسحلَّمح   عليه  اَللَُّ   صحلَّى  هللاِ   برحسولِ 
 وحلحنحا  شحِعرٍي،  ِمن  صحاعٌ   فيه  ِجرحاابً   ِل  فأْخرحجحتْ   شحِديًدا،  َخححًصا  وحسحلَّمح   عليه  اَللَُّ   صحلَّى  هللاِ   برحسولِ   رحأحْيتُ 
  رحسولِ   إىل  وحلَّْيتُ   مثَّ   بُ ْرمحِتهحا،  يف   ف حقحطَّْعتُ هحا  ف حرحاِغي،  إىل  ف حفحرحغحتْ   وحطحححنحْت،  فحذححبحْتُ هحا:  قالح   دحاِجٌن،  هُبحْيمحةٌ 

: قالح   معُه،  وحمحن  وحسحلَّمح   عليه  اَللَُّ   صحلَّى   هللاِ   برحسولِ   ت حْفضحْحِن   ال:  فحقالحتْ   وحسحلَّمح،   عليه  اَللَُّ   صحلَّى  هللاِ 
ُتهُ  ،   كانح   شحِعريٍ   ِمن  صحاًعا  وحطحححنحتْ   لحنحا،   هُبحْيمحةً   ذححبحْنحا   قدْ   إانَّ   هللِا،  رحسولح   ي:  ف حُقلتُ   فحسحارحْرتُُه،  فحِجئ ْ   ِعْندحانح
 . معكح  ن حفحرٍ  يف  أحْنتح  ف حت حعحالح 

ِق،  أحْهلح   ي:  وحقالح   وحسحلَّمح،  عليه  اَللَُّ   صحلَّى  هللاِ   رحسولُ   فحصحاحح  اِبًرا   إنَّ   اخلحْندح   فحححيَّ   ُسورًا  لحُكمْ   صحنحعح   قدْ   جح
ِْبُزنَّ   وحالح   بُ ْرمحتحُكْم،   تُ ْنزُِلنَّ   ال :  وحسحلَّمح   عليه  اَللَُّ   صحلَّى   هللاِ   رحسولُ   وحقالح   بُكْم،   هحاًل    حىتَّ   عحِجين حتحُكمْ   ختح

  بكح :  فحقالحتْ   اْمرحأحِت،   ِجْئتُ   حىتَّ   النَّاسح   ي حْقدحمُ   وحسحلَّمح   عليه  اَللَُّ   صحلَّى   هللاِ   رحسولُ   وحجحاءح   فحِجْئتُ   أحِجيءح،
، ،   ِفيهحا   ف حبحصحقح   عحِجين حت حنحا   له  فأْخرحْجتُ   ِل،   قُ ْلتِ   الذي  ف حعحْلتُ   قدْ :  ف حُقلتُ   وحِبكح رحكح   إىل  عحمحدح   مثَّ   وحابح
،   ِفيهحا  ف حبحصحقح   بُ ْرمحِتنحا رحكح   تُ ْنزُِلوهحا  وحالح   بُ ْرمحِتُكمْ   ِمن  وحاْقدحِحي  معِك،  ف حْلتحْخِبزْ   خحاِبزحةً   اْدِعي:  قالح   مثَّ   وحابح
ُلوا  ابَللَِّ   فحأُْقِسمُ   أحْلٌف،  وحُهمْ    أحوْ   عحِجين حت حنحا،  وإنَّ   هي،  كما  لحتحِغطُّ   بُ ْرمحت حنحا  وإنَّ   وحاَْنحرحُفوا،   ت حرحُكوهُ   حىتَّ   ِلحكح
   . " ُهوح  كما  لحُتْخب حزُ : الضَّحَّاكُ  قالح  كما
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 الزوجة ضرب

  وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى  -   اَللَِّ   رحُسولُ   ضحرحبح   محا:  قحالح   ُحسحْْيٍ   ابن  علي  عحنْ "    الكْبى  الطبقات  يف   جاء
 .   اَللَِّ   سحِبيلِ  يف  َُيحاِهدح   أحنْ  ِإال خحاِدًما وحال  قحطُّ  اْمرحأحةً  بِيحِدهِ  -

  يح :  فحِقيلح .  النِ سحاءِ   ضحْربِ   عحنْ   هنححى  -  وسلم  عليه  هللا  صلى  -  هللا  رسول  أن  حُمحمَّدٍ   ْبنِ   اْلقحاِسمِ   وعحنِ 
ُنَّ  اَللَِّ  رحُسولح   .    ِشرحارُُكمْ  ِإال ُيْضرحبُ  وحال اْضرِبُوُهنَّ :  قحالح . فحسحْدنح  قحدْ  ِإهنَّ

 .  شحِديًدا ضحْرابً   زحْوُجهحا ضحرحهبححا قحدْ  اَللَِّ  رحُسولِ  ِإىلح  اْمرحأحةٌ  جحاءحتِ : قحالح  أحيُّوبح  عحنْ  ُسْفيحانح  أحيب  وعحنْ 

 وحال   يُ عحانُِقهحا  يحظحلُّ   مثَّ   اْلعحْبدِ   ضحْربح   اْمرحأحتحهُ   يحْضِربُ   أحححدُُكمْ   يحظحلُّ :  وحقحالح   ذحِلكح   فحأحْنكحرح   اَللَِّ   رحُسولُ   ف حقحامح 
 . " يحْستحْحِيي

 القدوم من السفر على الزوجة 

  غحزحاٍة،   يف   وسلَّمح   عليه  اَللَُّ   صحلَّى  هللاِ   رحسولِ   مع  ُكنَّا جاء يف صحيح مسلم " عن جابر بن عبدهللا :  
ْلنحا   ف حلحمَّا  معُه، كحانحتْ   بعحن حزحةٍ  بحِعرِيي  ف حنحخحسح  خحْلِفي، رحاِكبٌ  ف حلحِحقحِن  قحُطوٍف،  ِل بحِعريٍ   علحى ت حعحجَّْلتُ  أحقْ ب ح

،  اإلِبِل،  ِمنح   رحاءٍ   أحْنتح   ما  كحأحْجوحدِ   بحِعرِيي  فحاْنطحلحقح    وسلَّمح،   عليه  اَللَُّ   صحلَّى  هللاِ   برحسولِ   أحانح   فحِإذحا  فحاْلت حفحتُّ
اِبُر؟  ي  يُ ْعِجُلكح   ما:  فحقالح    أحمْ   ت حزحوَّْجت حهحا،  أحِبْكًرا :  فحقالح   بُعْرٍس،  عحْهدٍ   ححديثُ   إين ِ   هللِا،   رحسولح   ي:  قُلتُ   جح
ِعبُ هحا  جحارِيحةً   هحالَّ :  قالح   ث حيِ ًبا،  بحلْ :  قُلتُ :  قالح   ث حيِ ًبا؟ ِعُبكح   ُتالح نحا   املحِدينحةح،  قحِدْمنحا  ف حلحمَّا:  قالح .  وحُتالح ب ْ   ذحهح

ْتحِشطح   كحيْ   -ِعشحاءً   أحيْ -  لحْياًل   نحْدُخلح   حىتَّ   أحْمِهُلوا:  فحقالح   ْدُخلح،لِنح  :  قالح .  املُِغيبحةُ   وحتحْستحِحدَّ   الشَِّعثحُة،  متح
 " .  الكحْيسح  فحاْلكحْيسح  قحِدْمتح  إذحا : وحقالح 
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 ضرَتن 

فبينا هو يف حانوته  كان ببغداد رجل بزَّاز له ثروة،  "  جاء يف كتاب صفة الصفوة البن اجلوزي :  
فبينا هي حتادثه كشفت وجهها يف خالل ذلك،  فالتمست منه شيًئا تشرتيه،  إليه صبية  أقبلت 
، وقال: قد وهللا حتريت مما رأيت. فقالت: ما جئت ِلشرتي شيًئا، إمنا ِل أيم أتردد إىل   فتحريَّ

ك يف التزوج يب؟ فقال السوق ليقع بقليب رجل أتزوجه، وقد وقعت أنت بقليب، وِل ماٌل، فهل ل
 هلا: ِل ابنة عم وهي زوجيت، وقد عاهدهتا أال ُأغريها، وِل منها ولٌد. 

فقالت: قد رضيت أن جتيء إِلَّ يف اِلسبوع نوبتْي. فرضي، وقام معها، فعقد العقد، ومضى إىل  
الليلة   منزهلا، فدخل هبا. مث ذهب إىل منزله، فقال لزوجته: إنَّ بعض أصدقائي قد سألن أن أكون

عنده. ومضى، فبات عندها، وكان ميضي كل يوم بعد الظهر إليها، فبقي على هذا مثانية أشهر،  
فأنكرت ابنة عمه أحواله فقالت جلارية هلا: إذا خرج فانظري أين ميضي؟ فتبعته اجلارية، فجاء إىل  

يت تلك املرأة، فجاءت الدكان، فلمَّا جاء الظُّهر قام، وتبعته اجلارية، وهو ال يدري، إىل أن دخل ب 
 اجلارية إىل اجلريان فسألتهم: ملن هذه الدار؟ فقالوا: لصبيَّة قد تزوجت برجٍل َتجر بزَّاز. 

فعادت إىل سيِ دهتا، فأخْبهتا، فقالت هلا: إيك أن يعلم هبذا أحٌد. ومل ُتظِهر لزوجها شيًئا. فأقام  
آالف دينار، فعمدت املرأة اليت هي ابنة عمه  الرجل متام السنة، مث مرض، ومات، وخلف مثانية  

إىل ما يستحقه الولد من الرتكة، وهو سبعة آالف دينار، فأفردهتا وقسمت اِللف الباقية نصفْي،  
وتركت النصف يف كيس، وقالت للجارية: خذي هذا الكيس واذهيب إىل بيت املرأة، وأعلميها أنَّ  

د أخذ االبن سبعة آالف حبقِ ه، وبقيت ألف فقسمتها الرجل مات، وقد خلف مثانية آالف دينار، وق
بين وبينك، وهذا حقُّك، وسلِ ميه إليها، فمضت اجلارية، فطرقت عليها الباب ودخلت، وأخْبهتا  
رقعة،  منه  وفتحت صندوقها، وأخرجت  فبكت،  احلال،  وأعلمتها  ِبوته،  الرجل، وحدثتها  خْب 
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، وأعلميها أن الرجل طلقن، وكتب ِل  وقالت للجارية: عودي إىل سيدتك، وسلِ مي ع ليها عنِ 
 .  "  براءة، ورِ دي عليها هذا املال، فإين ِ ما أستحق يف تركته شيًئا

فال ندري أنعجب من عقل اِلوىل وتقواها وحكمتها وعدهلا رغم مصاهبا وغريهتا، أم من سعة عقل 
ما عند هللا من احلالل   كنها آثرتل  تعلم بطالقها  مل  ضرهتا  ؟! مع أنتقواهاالثانية وحسن تصرفها و 

   وأبرأت نفسها من احلرام .

 عشرون سنة مل أعتب عليها

  هلن  رأيت  فإين  متيم،  بن   بنساء  عليك  شعيب  ي:  ِل  فقال  شريح،  لقين"  :  املستطرفجاء يف كتاب  
 عقوهلن؟  من رأيت وما فقلت عقوال،

 جارية  جانبها   وإىل   دار  ابب   على   بعجوز  أان   وإذا  بدورهن  فمررت   ظهرا،   جنازة   من  أقبلت :  قال
 . عطش يب وما واستسقيت إليها، فعدلت اجلواري، من رأيت ما كأحسن

  أظن  فإين  بلنب،  ائتيه  جارية ي  وحيك: قالت .تيسر ما: قلت  إليك؟ أحب الشراب  أي : ِل فقالت
 . غريبا الرجل

  بن   نساء  إحدى  جرير  بنت  زينب  هي:  قالت  منك؟  اجلارية  هذه  تكون  ومن:  للعجوز  فقلت
 أتزوجينيها؟ : قلت .فارغة بل: قالت مشغولة؟ أم فارغة  هي: قلت. حنظلة

  فيه،   ِلقيل  منزِل  إىل  ومضيت  فرتكتها  متيم،  بن  لغة  وهي  ،(  كفوا  تقل  ومل)  كفأ  كنت   إن :  قالت
  واِلسود  علقمة اِلشراف العرب من إخواين بيد أخذت الظهر  صليت فلما  القائلة، من فامتنعت

 .أخيك ابنة زينب: قلت  أمية؟ أاب شأنك ما : وقال فاستقبلنا  عمها،  أريد ومضيت واملسيب،



 قصص الكرام ... كأنك في بيوتهم 

 

45    

 

 

  بنساء  صنعت  شيء  أي  وقلت  ندمت  حباِل  يف  صارت  فلما  فزو جنيها،.  رغبة  عنك  هبا  ما:  قال
  أحب  ما رأيت فإن  هبا،  أدخل ولكن ال، : قلت مث  أطلقها،   فقلت. قلوهبن غلظ  وذكرت  متيم،  بن

 .  ذلك  كان  وإال

  إذا  السن ة  من  إن:  فقلت.  علي  أدخلت  حىت  يهدينها   نساؤها  أقبلت   وقد  شعيب  ي  شهدتن   فلو
  شرها،   من  ويتعوذ  خريها  من  تعاىل  هللا  ويسأل.  ركعتْي   ويصلي  يقوم  أن  زوجها  على  املرأة   دخلت

  أتتن   صالِت  قضيت  فلما  بصالِت،  تصلي  هي  فإذا  وصليت   بوضوئي  تتوضأ  هي   فإذا.  فتوضأت
  فمددت   منها،   دنوت  البيت  خال   فلما   ابلزعفران  صبغت  قد  ملحفة  وألبسنن  ثيايب   فأخذن  جواريها

  على   وأصلي  وأستعينه،  أْحده  هلل  احلمد:  قالت  مث  أمية،  أاب  رسلك  على:  فقالت  انصيتها،  إىل  يدي
.  فأجتنبه  تكره  وما  فآتيه،  حتب  ما  ِل  فبْي  أبخالقك  ِل  علم  ال  غريبة  امرأة  فإين  بعد،  وأما  وآله،  حممد
  مفعوال،   كان   أمرا  هللا  قضى   إذا   ولكن  ذلك،  مثل  قومي  يف   وِل  قومك  يف   منكح   لك  كان   قد  فإنه
  هذا   قوِل  أقول.  إبحسان  تسريح   أو  ِبعروف  إمساك  إما  به،  تعاىل  هللا  أمرك  ما  فاصنع  ملكت،  وقد

 . املسلمْي وجلميع ولك ِل  العظيم هللا وأستغفر

  وأستعينه،   أْحده   هلل  احلمد:  فقلت  املوضع،   ذلك   يف   اخلطبة   إىل   شعيب  ي   وهللا   فأحوجتن :  قال
  تدعيه   وإن  ِل،  حظا  ذلك   يكن  عليه  ثبت    إن  كالما  قلت  فإنك  بعد،  أما  وآله  حممد  على  وأصلي

 . فاسرتيها  سيئة  من  رأيت   وما  فابثثيها   حسنة  من  رأيت  وما  كذا،   وأكره  كذا  أحب   عليك،  حجة  يكن

  جريانك   من  حتب  فمن:  قالت  .أصهاري  ميل ن  أن   أحب  ما:  قلت  اِلهل؟  لزيرة   حمبتك  كيف :  فقالت
 .سوء قوم  فالن  وبنو  صاحلون، قوم فالن بنو : لتق .أكرهه تكرهه ومن له،  آذن دارك  يدخل

  رأس  كان  فلما  أحب،  ما  إال  منها  أرى  ال  حوال  معي  ومكثت  ليلة،  أبنعم  شعيب  ي  معها  فبت:  قال
 فالنة  قالوا هذه؟ من: قلت وتنهى، أتمر الدار يف  بعجوز أان وإذا القضاء، جملس من جئت احلول
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  ي  عليك  السالم  :فقالت  العجوز،  أقبلت  جلست  فلما  وسهال،  وأهال   مرحبا:  قلت  حليلتك،  أم
 . أمية أاب

  قرينة  وأوفق  زوجة  خري :  قلت   زوجتك  رأيت   كيف:  قالت  وأهال   بك  ومرحبا  السالم  وعليك:  فقلت
 . خريا هللا فجزاكي  الريضة، فأحسنت وريضت اِلدب، فأحسنت أدبت لقد

  ولدت  إذا:  قالت  مها؟  وما:  قلت  حالتْي،  يف   منها  حاال  أسوأ  يرى  ال  املرأة   إن  أمية  أاب:  فقالت
  بيوهتم  يف   الرجال  حاز  ما  هللا  فو  ابلسوط،  فعليك  مريب  رابك  فإن  زوجها،  عند  حظيت  أو  غالما
 .الريضة فأحسنت  وريضت اِلدب، فأحسنت أدبت،  لقد  وهللا. فقلت  املدللة، الروعاء من أشر

  فتوصين   حول كل  رأس يف  أتتين فكانت شاءوا، ما :قلت أصهارك؟ يزورك أن حتب كيف:  قالت
  كندة   من  جار  ِل  وكان  شيئا،  عليها  بتأع  مل  سنة   عشرين  شعيب  ي  معي  فمكثت  الوصية،  بتلك
 :ذلك يف  فقلت ويضرهبا، امرأته يفزع 

 زينب  تضرب يوم ميين  فشل ت...  نساءهم يضربون   رجاال رأيت

 يذنب  ليس من ضرب  من   العدل فما...  به أتت ذنب غري  من أأضرهبا

 كوكب   منهن  يبد مل طلعت  إذا...   كواكب  والنساء مشس  فزينب

ُ عحلحْيِه وحسحلَّمح قحالح :    اخلالصة : نْ يحا محتحاٌع وحخحرْيُ "  عحْن عحْبِد اَللَِّ ْبِن عحْمٍرو أحنَّ رحُسولح اَللَِّ صحلَّى اَللَّ الدُّ
ْرأحُة الصَّاحِلحُة   نْ يحا اْلمح نْ يحا محتحاٌع وحلحْيسح ِمْن محتحاِع ال  "رواه مسلم  وابن ماجه  ولفظه    "محتحاِع الدُّ نْ يحا  ِإمنَّحا الدُّ دُّ

ْرأحِة الصَّاحِلحِة   . "شحْيٌء أحْفضحلح ِمْن اْلمح
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 ذل اِلشياء عند زوجيتأأان 

ْعتُ "    ِليب نعيم اِلصبهاين :   جاء يف كتاب حلية اِلولياء ،   ْبنح   حيحْيح   مسِح   ِعْندح   ُكْنتُ : "  ي حُقولُ   حيحْيح
نحةح،  ْبنِ  ُسْفيحانح  نحةٍ  ِمنْ  ِإلحْيكح  أحْشُكو حُمحمَّدٍ  أحابح  يح : ف حقحالح  رحُجلٌ   جحاءح  ِإذْ  ُعي حي ْ   أحذحلُّ  أحانح  -  اْمرحأحتحهُ  ي حْعِن  -  ُفالح

هحا  رحِغْبتح   لحعحلَّكح :  ف حقحالح   رحْأسحهُ   رحفحعح   مثَّ   محِليًّا  ُسْفيحانُ   فحأحْطرحقح   وحأحْحقحُرهحا  ِعْندحهحا  اِْلحْشيحاءِ    ِعزًّا   لِت حْزدحادح   ِإلحي ْ
  اِبْلفحْقرِ   ابْ ُتِليح   اْلمحالِ   ِإىلح   ذحهحبح   وحمحنْ ,    اِبلذُّلِ    ابْ تُِليح   اْلِعزِ    ِإىلح   ذحهحبح   ِمنْ :  قحالح   حُمحمَّدٍ   أحابح   يح   ن حعحمْ :  ف حقحالح 

ينِ   ِإىلح   ذحهحبح   وحمحنْ ,   ينِ   محعح   وحاْلمحالح   اْلِعزَّ   لحهُ   هللاُ   َيحْمحعُ   الدِ  ثُهُ   أحْنشحأح   مثَّ ,    الدِ  ةً   ُكنَّا :  ف حقحالح   حُيحدِ   أحْرب حعحةً   ِإْخوح
ِإبْ رحاِهيمُ ,    وحِعْمرحانُ ,    حُمحمَّدٌ ,   انح   فحُمححمَّدٌ ,    وحأحانح ,    وح   ف حلحمَّا ,    أحْوسحطحُهمْ   وحُكْنتُ ,    أحْصغحُرانح   وحِعْمرحانُ ,    أحْكْبح

ًبا  ِمْنهُ   أحْكْبحُ   ِهيح   محنْ   ف حت حزحوَّجح ,    احلْحسحبِ   يف   رحِغبح   ي حت حزحوَّجح   أحنْ   حُمحمَّدٌ   أحرحادح  هُ ,    ححسح ,    اِبلذُّلِ    هللاُ   فحابْ تحالح
هُ   محااًل   ِمْنهُ   أحْكث حرُ   ِهيح   محنْ   ف حت حزحوَّجح   اْلمحالِ   يف   رحِغبح   وحِعْمرحانُ  ْيهِ   يف   محا  أحخحُذوا:  اِبْلفحْقرِ   هللاُ   فحابْ تحالح  وحملحْ   يحدح
ًئا  يُ ْعُطوهُ  ي ْ نح   ف حقحِدمح ,    أحْمِرمِهحا  يف   ف حبحِقيتُ ,    شح  ِقصَّةح   عحلحْيهِ   وحقحصحْصتُ ,    فحشحاوحْرتُهُ   رحاِشدٍ   ْبنُ   محْعمحرُ   اعحلحي ْ
ةح   ْبنِ   حيحْيح   ححِديثح   فحذحكَّرحين ,    ِإْخوحِت  ةح   ْبنِ   حيحْيح   ححِديثُ   فحأحمَّا,    عحاِئشحةح   وحححِديثح   جحْعدح   النَّيبُّ   قحالح :  جحْعدح
ْرأحةُ   تُ ْنكححُ : "  وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى   ف حعحلحْيكح ,    وحَجححاهِلحا,    وحمحاهِلحا,    وحححسحِبهحا,    ِديِنهحا   عحلحى:  أحْربحعٍ   عحلحى  اْلمح
ينِ   ِبذحاتِ    النِ سحاءِ   أحْعظحمُ : »قحالح   وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى  النَّيبَّ   أحنَّ   عحاِئشحةح   وحححِديثُ ".    يحدحاكح   تحرِبحتْ   الدِ 
ينح،   لِن حْفِسي  فحاْخرتحْتُ .  ُمْؤنحًة«  أحْيسحُرُهنَّ   ب حرحكحةً  اءً   الظَّْهرِ   وحختحِْفيفح   الدِ    عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى   هللاِ   رحُسولِ   ِبُسنَّةِ   اْقِتدح

ينِ  محعح  وحاْلمحالح  اْلِعزَّ  ِلح  هللاُ  فحجحمحعح ,  وحسحلَّمح   .  "   الدِ 

 التعاون على العبادة 

  ي حُقومُ   كحانح   اَللَُّ   رحِْححهُ   ُهرحيْ رحةح،  أحابح   أحنَّ   الن َّْهِديِ ،  ُعْثمحانح   أحيب   عحنْ "    حنبل  بن  ِلْحد  الزهد  كتاب  يف   جاء
مح   ِإذحا   اللَّْيِل،  ثُ ُلثح   ابْ ُنهُ   وحي حُقومُ   اللَّْيِل،   ثُ ُلثح   اْمرحأحتُهُ   وحت حُقومُ   اللَّْيِل،  ثُ ُلثح  ا   انح ا  قحامح   هحذح   يتمثَّل   وكان   ، "    هحذح

  فصلَّى   الليل  ِمن  قحامح   رجالً   هللاُ   رحِحمح "  :  فيه  يقول  الذي   -   وسلَّم  عليه  هللا   صلَّى   -  النيب ِ   حديثح 
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  وأيْ قحظحتْ   فصلَّتْ   الليل  من  قامتْ   امرأةً   هللاُ   ورحِحمح   املاء،  وجهها  يف   نضحح   أبحتْ   فإنْ   امرأتحه،  وأيْ قحظح 
 . داود أيب صحيح  يف  وهو "  املاءح  وجهه يف  نحضحححتْ   أىبح   فإنْ  زوجحها،

 مساعدة الزوجة يف البيت

ا عائشةح  عن"   حبان ابن صحيح  يف  جاء   يف  يعمحلُ  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى  النَّيبُّ  كان  ما:  ُسِئلت أهنَّ
يطُ  كان:  قالت ؟ بيِته  " .  بيوهِتم  يف  الر ِجالُ  يعمحلُ  ما ويعمحلُ  نعلحه وخيِصفُ  ثوبحه خيح

 الرجعة بعد الطالق

يسار   بن  " عن معقل  البخاري  عنه    -جاء يف صحيح  احلحسحِن: }فحالح    -رضي هللا  عحِن   : قال 
: زحوَّْجُت ُأْخًتا ِل ِمن    البقرةسورة  ت حْعُضُلوُهنَّ{   : حدَّثحن محْعِقُل بُن يحسحاٍر أهنَّحا ن حزحلحْت ِفيِه؛ قحالح ، قحالح

ِعدَّهُتح  انْ قحضحْت  إذحا  حىتَّ  فحطحلَّقحهحا،  ،  رحُجٍل  وأحْكرحْمُتكح وف حرحْشُتكح  زحوَّْجُتكح  له:  ف حُقلُت  خيحْطُبُ هحا،  جحاءح  ا 
سح به، وكحانحِت املحْرأح  ُة ُترِيُد  فحطحلَّْقت حهحا، مثَّ ِجْئتح ختحْطُبُ هحا! ال واَللَِّ ال ت حُعوُد إلحْيكح أبحًدا، وكانح رحُجاًل ال أبْح

ُ هِذه اْل ، ف حُقلُت: اْلنح أفْ عحُل ي رحسولح   البقرةسورة يحةح: }فحالح ت حْعُضُلوُهنَّ{ أْن ت حْرِجعح إلحْيِه، فأنْ زحلح اَللَّ
ُه. : ف حزحوَّجحهحا إيَّ ، قحالح  "  اَللَِّ

 البكر  الزوجة اختيار

  سحْبعح   وت حرحكح   أيب   هحلحكح :    قال  -  عنه  هللا  رضي  -   عبدهللا  بن  جابر  عن"    البخاري  صحيح   يف   جاء
  ي  ت حزحوَّْجتح :  وسلَّمح   عليه   هللاُ   صحلَّى   اَللَِّ   رحسولُ   ِل   فحقالح   ث حيِ ًبا،   اْمرحأحةً   ف حت حزحوَّْجتُ   ب حنحاٍت،  ِتْسعح   أوْ   ب حنحاتٍ 
ِعبُ هحا  جحارِيحةً   ف حهحالَّ :  قالح   ث حيِ ًبا،  بحلْ :  قُلتُ   ث حيِ ًبا؟   أمْ   بْكًرا :  فحقالح   ن حعحْم،:  ف حُقلتُ   جحاِبرُ  ،  ُتالح ِعُبكح   وُتالح

،  اَللَِّ   عحْبدح   إنَّ :  له  ف حُقلتُ :  قالح   اِحُككح وُتضح   وُتضحاِحُكهحا   أِجيئ حُهنَّ   أنْ   كحرِْهتُ   وإين ِ   ب حنحاٍت، وت حرحكح   هحلحكح
رحكح : فحقالح  وُتْصِلُحُهنَّ، عليهنَّ  ت حُقومُ  اْمرحأحةً  ف حت حزحوَّْجتُ  ِبِْثِلِهنَّ، رْيًا:  قالح  أوْ  لكح   اَللَُّ  ابح  . خح
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املسار اِلسري 
 واالجتماعي 

واملواقف اليت تتعلق  والشواهد قد َجعت فيه من القصصو 
 أبسر الزوجْي وأقارهبم ومعارفهم 
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 على أسرهتا زوجة مباركة

، اْبنِ  عحنِ " املسند" يف   أْحد  اإلمام روى   ُعْروحةح  عحنْ  الزُّبحرْيِ، ْبنِ  جحْعفحرِ  ْبنُ   حُمحمَّدُ  ححدَّثحِن : قحالح  ِإْسححاقح
  بحِن   سحبحايح   وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى   هللاِ   رحُسولُ   قحسحمح   لحمَّا: "  قحالحتْ   اْلُمْؤِمِنْيح   أُم ِ   عحاِئشحةح   عحنْ   الزُّبحرْيِ،  ْبنِ 

  لحهُ   عحم ٍ   اِلْبنِ   أحوْ   -  الشَّمَّاسِ   ْبنِ   ق حْيسِ   ْبنِ   لِثحاِبتِ   السَّْهمِ   يف   احلْحاِرثِ   بِْنتُ   ُجوحْيرِيحةُ   وحق حعحتْ   اْلُمْصطحِلقِ 
ات حب حْتهُ   - ةً   اْمرحأحةً   وحكحانحتْ   ن حْفِسهحا،  عحلحى   وحكح ححةً   ُحْلوح   رحُسولح   فحأحتحتْ   بِن حْفِسِه،  أحخحذحتْ   ِإالَّ   أحححدٌ   ي حرحاهحا  الح   ُمالح
هللاِ :  قحالحتْ   ِكتحابحِتهحا،  يف   تحْستحِعيُنهُ   وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى  هللاِ  بِ   عحلحى  رحأحيْ تُ هحا  أحنْ   الَّ إِ   ُهوح   محا  ف حوح   ُحْجرحِت   ابح

هحا  سحريححى  أحنَّهُ   وحعحرحْفتُ   فحكحرِْهتُ هحا،   بِْنتُ   ُجوحْيرِيحةُ   أحانح   هللِا،  رحُسولح   يح :  ف حقحالحتْ   عحلحْيِه،  فحدحخحلحتْ   رحأحْيُت،   محا  ِمن ْ
ءِ   ِمنح   أحصحابحِن   وحقحدْ   ق حْوِمِه،  سحيِ دِ   ِضرحارٍ   أحيب   ْبنِ   احلْحاِرثِ  ،  خيحْفح   ملحْ   محا   اْلبحالح   السَّْهمِ   يف   ف حوحق حْعتُ   عحلحْيكح
ُتهُ   -  لحهُ   عحم ٍ   اِلْبنِ   أحوْ   -  الشَّمَّاسِ   ْبنِ   ق حْيسِ   ْبنِ   لِثحاِبتِ  ات حب ْ ُتكح   ن حْفِسي،  عحلحى  فحكح   عحلحى   أحْستحِعيُنكح   فحِجئ ْ
 . ِكتحابحيِت 

؟  ِمنْ   خحرْيٍ   يف   لحكِ   ف حهحلْ :   قحالح    وحأحت حزحوَُّجكِ   ِكتحاب حتحكِ   أحْقِضي:   قحالح   هللِا؟ رحُسولح   يح  ُهوح   وحمحا:  قحالحتْ    ذحِلكح
  هللاُ   صحلَّى  هللاِ   رحُسولح   أحنَّ   النَّاسِ   ِإىلح   اخْلحْبحُ   وحخحرحجح :  قحالحتْ   ف حعحْلتُ   قحدْ :   قحالح   هللِا،  رحُسولح   يح   ن حعحمْ :  قحالحتْ   ،

  فحأحْرسحُلوا  وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى   هللاِ   رحُسولِ   أحْصهحارُ :  النَّاسُ   ف حقحالح   احلْحاِرِث،  بِْنتح   ُجوحْيرِيحةح   ت حزحوَّجح   وحسحلَّمح   عحلحْيهِ 
هحا  بِت حْزِوَِيهِ   ُأْعِتقح   ف حلحقحدْ :  قحالحتْ   أبِحْيِديِهْم،   محا   اْمرحأحةً   أحْعلحمُ   فحمحا  اْلُمْصطحِلِق،  بحِن   ِمنْ   ب حْيتٍ   أحْهلِ   ِمائحةُ   ِإيَّ

هحا ق حْوِمهحا عحلحى  ب حرحكحةً   أحْعظحمح  كحانحتْ   ". داود  أيب سنن صحيح " يف  اِللباين  الشيخ  حس نه". ِمن ْ

 يعرض ابنته للزواج 

  ْبنِ   ُخن حْيسِ   ِمنْ   ُعمحرح   بِْنتُ   ححْفصحةُ   أتححميَّحتْ   ِحْيح   اخْلحطَّابِ   ْبنح   ُعمحرح   أحنَّ "    الكْبى  الطبقات  كتاب  يف   جاء
افحةح    عحفَّانح   ْبنح   ُعْثمحانح   فحأحت حْيتُ :  ُعمحرُ   قحالح .  اِبْلمحِدينحةِ   ف حتُ ُويفِ ح   اَللَِّ   رحُسولِ   أحْصححابِ   ِمنْ   وحكحانح .  السَّْهِميِ    ُحذح
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  فحمحكحْثتُ .  أحْمِري  يف   سحأحْنظُرُ :  ف حقحالح .  ححْفصحةح   أحْنكحْحُتكح   ِشْئتح   ِإنْ :  قُ ْلتُ :  قحالح .  ححْفصحةح   عحلحْيهِ   ف حعحرحْضتُ 
ا  ي حْوِمي  أحت حزحوَّجح   ال   أحنْ   ِل   بحدحا  قحدْ :  ف حقحالح   لحِقيحِن   مثَّ   لحيحاِلح  يقح   بحْكرٍ   أحابح   ف حلحِقيتُ :  ُعمحرُ   قحالح .  هحذح :  ف حُقْلتُ   الصِ دِ 

 . ححْفصحةح  زحوَّْجُتكح  ِشْئتح  ِإنْ 

ًئا   إِل   يرجع   ف حلحمْ   بحْكرٍ   أحبُو   فحصحمحتح :  ُعمحرُ   قحالح  ي ْ   لحيحاِلح   فحمحكحْثتُ .  ُعْثمحانح   عحلحى   ِمنِ    أحْوجحدح   عحلحْيهِ   فحُكْنتُ   شح
هُ   فحأحْنكحْحتُ هحا  اَللَِّ   رحُسولُ   خحطحب حهحا  مثَّ    عحلحيَّ   عحرحْضتح   ِحْيح   عحلحيَّ   وحجحْدتح   لحعحلَّكح :  ف حقحالح   بحْكرٍ   أحبُو  ف حلحِقيحِن  ِإيَّ

ًئا  ِإلحْيكح   أحْرِجعْ   ف حلحمْ   ححْفصحةح  ْن حْعِن   ملحْ   ِإنَّهُ :  بحْكرٍ   أحبُو   قحالح .  ن حعحمْ :  ف حُقْلتُ :  ُعمحرُ   قحالح .  شحي ْ   ِإلحْيكح   أحْرِجعح   أحنْ   ميح
  أحُكنْ   ف حلحمْ   اذحكحرحهح   قحدْ   -   وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى  -  اَللَِّ   رحُسولح   أحنَّ   عحِلْمتح   ُكْنتُ   قحدْ   أحين    ِإال  عحرحْضتح   ِفيمحا

 ."  قحِبْلتُ هحا  اَللَِّ  رحُسولُ  ت حرحكحهحا  وحلحوْ . اَللَِّ  رحُسولِ  ِسرَّ  ِلُْفِشي

 قدمت زوجها على والدها 

  املدينة   وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى  اَللَِّ   رحُسولِ   عحلحى  قحِدمح   ححىتَّ   ُسْفيحانح   أحبُو  خحرحجح جاء يف البداية والنهاية "  
ِبيبحةح،  أُم ِ   ابْ نحِتهِ   عحلحى  فحدحخحلح    طحوحْتُه،  وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى  اَللَِّ   رحُسولِ   ِفرحاشِ   عحلحى  لِيحْجِلسح   ذحهحبح   ف حلحمَّا  حح
ا   عحنْ   يب   أحرحِغْبتِ   أحْدِري  محا  بُ ن حيَّةُ   يح   ف حقحالح  ؟   ِبهِ   رحِغْبتِ   أحوْ   اْلِفرحاشِ   هحذح   اَللَِّ   رحُسولِ   ِفرحاشِ   ُهوح   ف حقحالحتْ   عحنِ 
سٌ   ُمْشِركٌ   وحأحْنتح   وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى   لحقحدْ   وحاَللَِّ   بُ ن حيَّةُ   يح   ف حقحالح   ِفرحاِشِه،  عحلحى   جتحِْلسح   أحنْ   ُأِحبَّ   ف حلحمْ   جنِح

 " .  شر ب حْعِدي أحصحابحكِ 

 تفقد اِلب البنته املتزوجة

  صلى   - النَّيبِ    عحلحى   يحستحأِذنُ , بحكرٍ   أحبُو  جحاءح :  قحالح ,  بحِشريٍ   بنِ  النٌّعمحانِ   عحنِ جاء يف سنن اإلمام أْحد "  
  فحأحِذنح   -  وسلم  عليه  هللا  صلى  -اَللَِّ   رحُسولِ   عحلحى  صحوهتححا  رحاِفعحةٌ   وحِهيح   عحاِئشحةح   فحسحِمعح   -  وسلم  عليه  هللا
  وسلم  عليه  هللا   صلى  -   اَللَِّ   رحُسولِ   عحلحى  صحوتحكِ   أحتحرفحِعْيح   وحت حنحاوحهلححا  ُرومحانح   أُمِ    ابنحةح   يح :  ف حقحالح   فحدحخحلح،  لحهُ 
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  النَّيبٌّ   جحعحلح ,  بحكرٍ   أحبُو  خحرحجح   ف حلحمَّا:  قحالح   وحبحين حهحا،   بحينحهُ   -  وسلم  عليه  هللا  صلى  - النَّيبٌّ   فحححالح :  قحالح   -
 . " وحبحينحِك؟ الرَُّجلِ   بحْيح   ُحلتُ  قحد  أحين   ت حرحينح  أحال" : يحرتححضَّاهحا هلححا  ي حُقولُ  -  وسلم عليه هللا  صلى -

هُ   عحلحيهِ   فحاستحأذحنح ,  بحكرٍ   أحبُو  جحاءح   مثَّ :  قحالح  ,:  بحكرٍ   أحبُو  لحهُ   ف حقحالح   فحدحخحلح،   لحهُ   فحأحِذنح :  قحالح   ُيضحاِحُكهحا،  ف حوحجحدح
 " .  ححرِبُكمحا يف  أحشرحكُتمحاين  كحمحا   ِسلِمُكمحا، يف  أحشرِكحاين  اَللَِّ  رحُسولح  يح " 

 السنة على  حمافظتها

  بصفرة  عنها  هللا  رضي  حبيبة  أمُّ   دعتْ   الشام  من  سفيان  أيب  نعي  جاء  ملَّا"    البخاري  صحيح   يف   جاء
 مسعتُ   أين   لوال  لغنية،  هذا   عن  كنتُ   إين:  وقالت  وذراعيها،   عارضيها  فمسحتْ   الثالث،  اليوم   يف 

لُّ   الح : "يقول  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول   محيِ تٍ   عحلحى  حتُِدَّ   أحنْ   اْلِخرِ   وحاْلي حْومِ   اِبَللَِّ   تُ ْؤِمنُ   اِلْمرحأحةٍ   حيِح
 .  "وحعحْشًرا أحْشُهرٍ  أحْرب حعحةح  عحلحْيهِ  حتُِدُّ  فحِإهنَّحا زحْوٍج، عحلحى  ِإالَّ  ثحالحثٍ  ف حْوقح 

 للصلح  الزوجة والد  دخول

:  بحْكرٍ   ِلحيب   -  وسلم  عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى  -  اَللَِّ   رحُسولُ   قحالح :  قحالح   اْلُمسحيِ بِ   اْبنِ   عحنِ "    الطبقات  يف   جاء
هُ   بحْكرٍ   أحبُو  ف حرحفحعح :  قحالح   عحاِئشحةح؟  ِمنْ   ت حْعِذُرين   أحال  بحْكرٍ   أحابح   يح  ةً   ضراب  صدرها  فضرب  يحدح   فحجحعحلح .  شحِديدح

ا  أحرحْدتُ  محا بحْكرٍ  أحابح  يح  لحكح  اَللَُّ  غحفحرح : ي حُقولُ  اَللَِّ  رحُسولُ     . " هحذح

 شفقة الوالد على ولده 

  عاتكة  تزوج  قد  عنهما  هللا   رضي  الصديق  بكر  أيب   بن   الرْحن  عبد  كان"  جاء يف كتاب املستطرف :  
  وجها   الناس  أحسن  من  الرْحن  عبد  وكان  قريش،  نساء  أَجل  من  وكانت  نفيل،  بن  عمرو  بنت

 .  بوالديه وأبر هم
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  يوما،  بكر   أبو   به   فمر  أبيه،  على   ذلك   فثقل  شديدا،  حبا  وأحبها  عقله  على  غلبت  هبا   دخل  فلما
  فطلقها،   عقلك،  على  وغلبت  رأيك،  أذهلت  قد   املرأة  هذه  أرى  إين  بن  ي :  فقال  له،  غرفة  يف   وهو
  فطلقها،   أبيه  ُمالفة  على  يقدر  فلم   طلقتها،  إال  عليك   أقسمت:  فقال  ذلك،  على   أقدر   لست:  قال

 .  الرْحن عبد أهلكت بكر  ِليب فقيل والشراب، الطعام من وامتنع شديدا، جزعا عليها فجزع 

 :اِلبيات هذه ويقول الشمس  يف  مضطجع وهو يراه ال الرْحن وعبد يوما، به فمر

   املطو ق  احلمام قمري   انح وما...  شارق  ذر   ما أنساك ال فوهللا

 يطل ق  شيء  غري  يف  مثلها وال...  مثلها اليوم  طل ق مثلي  أر  فلم

 ومنطق احلياء  يف  سوي   وخلق...   وحمتد ودين عف   خلق هلا

  الطائف  يوم   عنها  قتل  حىت   عنده  وأقامت  فراجعها،  بن،  ي  راجعها:  له  وقال   له  فر ق   أبوه  فسمعه
 . فقتله سهم أصابه وسلم عليه هللا  صلى هللا  رسول مع

 :ترثيه  وقالت شديدا، جزعا عليه فجزعت

 أغْبا  جلدي ينفك    وال عليك...  حزينة نفسي تنفك   ال  فآليت

 وأصْبا  اهلياج  يف  وأْحى أكر  ...   فىت مثله أرى ما عمري طول فىت

 "  . أْحرا الرمح  يرتك حىت القرن إىل...  خاضها اِلسنة فيه شرعت إذا
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 جناه هللا بصدقه

  غحزحاهحا  غحْزوحةٍ   يف   وسلَّمح   عليه   هللاُ   صلَّى   اَللَِّ   رحسولِ   عن   أختححلَّفْ   ملحْ :  كحْعبٌ   قحالح جاء يف صحيح البخاري "  
،   غحْزوحةِ   يف   إالَّ  هحا،  ختححلَّفح   أححًدا   يُ عحاِتبْ   وملحْ   بحْدٍر،  غحْزوحةِ   يف   ختححلَّْفتُ   ُكْنتُ   أين ِ   غريح   ت حُبوكح ا  عحن ْ   خحرحجح   إمنَّ

ن حُهمْ   اَللَُّ   َجححعح   حىتَّ   قُ رحْيٍش،   ِعريح   يُرِيدُ   وسلَّمح   عليه  هللاُ   صلَّى  اَللَِّ   رحسولُ    ِميعحاٍد،   غريِ   علحى   عحُدوِ ِهمْ   وبْْيح   بي ْ
لحةح   وسلَّمح   عليه  هللاُ   صلَّى  اَللَِّ   رحسولِ   مع  شحِهْدتُ   ولقحدْ  ِم،  لحى ع   ت حوحاث حْقنحا  ِحْيح   العحقحبحةِ   لحي ْ   ُأِحبُّ   وما  اإلْسالح

   . منها النَّاسِ  يف  أذْكحرح  بحْدرٌ  كحانحتْ   وإنْ  بحْدٍر، محْشهحدح  هبحا ِل  أنَّ 

  اْجتحمعتْ  ما واَللَِّ  الغحزحاِة،  تِلكح  يف  عْنه ختححلَّْفتُ  ِحْيح  أْيسحرح   والح  أقْ وحى   قحطُّ  أُكنْ  ملحْ  أين ِ : خحْبحِي ِمن كانح 
لحهُ   ِعنِدي   وسلَّمح   عليه  هللاُ   صلَّى اَللَِّ   رحسولُ   يحُكنْ   وملحْ   الغحْزوحِة،  تِلكح   يف   َجححْعتُ ُهما  حىتَّ   قحطُّ،   رحاِحلحتحانِ   ق حب ْ

  ححر ٍ   يف   وسلَّمح   عليه   هللاُ   صلَّى   اَللَِّ   رحسولُ   غحزحاهحا  الغحْزوحُة،   تِلكح   كحانحتْ   حىتَّ   بغحرْيِهحا،  وحرَّى  إالَّ   غحْزوحةً   يُرِيدُ 
  غحْزِوِهْم،  ُأْهبحةح   لِي حتحأحهَُّبوا  أْمرحُهْم؛   لِْلُمْسِلِمْيح   فحجحلَّى  كحِثريًا،   وعحُدوًّا  ومحفحازًا  بحِعيًدا  سحفحًرا   ْست حْقبحلح وا  شحِديٍد،

  ِكتحابٌ   َيحْمحُعُهمْ   والح   كحِثرٌي،  وسلَّمح   عليه  هللاُ   صلَّى  اَللَِّ   رحسولِ   مع  واملُْسِلُمونح   يُرِيُد،  الذي  بوحْجِههِ   فأْخْبححُهمْ 
يوحانح   يُرِيدُ -  ححاِفظٌ    ي حْنِزلْ   ملحْ   ما  له،  سحيحْخفحى  أنْ   ظحنَّ   إالَّ   ي حت حغحيَّبح   أنْ   يُرِيدُ   رحُجلٌ   فحما:  كحْعبٌ   قحالح   -الدِ 

،  وحْحيُ   فيه ُل،  الثِ محارُ   طحابحتِ   ِحْيح   الغحْزوحةح   تِلكح   وسلَّمح   عليه  هللاُ   صلَّى  اَللَِّ   رحسولُ   وغحزحا   اَللَِّ   وجتححهَّزح   والظِ الح
  أْقضِ   وملحْ   فأْرِجعُ   معُهْم،  أجتححهَّزح   ِلكحيْ   أْغُدو  فحطحِفْقتُ   معُه،  واملُْسِلُمونح   وسلَّمح   عليه  هللاُ   صلَّى  اَللَِّ   رحسولُ 
 رحسولُ   فأْصبححح   اجِلدُّ،  ابلنَّاسِ   اْشتحدَّ   حىتَّ   يب  ي حتحمحادحى  ي حزحلْ   ف حلحمْ   عليه،  قحاِدرٌ   أانح :  ن حْفِسي  يف   فأُقولُ   شيًئا،

هُ   أجتححهَّزُ :  ف حُقلتُ   شيًئا،  جحهحاِزي  ِمن  أْقضِ   وملحْ   معُه،  واملُْسِلُمونح  وسلَّمح   عليه  هللاُ   صلَّى  اَللَِّ    أوْ  بيحومٍ  ب حْعدح
،  فحصحُلوا  أنْ   ب حْعدح   ف حغحدحْوتُ   أحلْحُقُهْم،  مثَّ   يحومحْْيِ، ْوُت،  مثَّ   شيًئا،   أْقضِ   وملحْ   ف حرحجحْعتُ   ِِلجتححهَّزح   رحجحْعتُ   مثَّ   غحدح

لح   أنْ   ومهححْمتُ   الغحْزُو،  وت حفحارحطح   أْسرحُعوا   حىتَّ   يب  ي حزحلْ   ف حلحمْ   شيًئا،   أْقضِ   وملحْ  ُهْم،   أْرحتِح تحِن   فحُأْدرِكح !  ف حعحْلتُ   ولحي ْ
،   ِل   يُ قحدَّرْ   ف حلحمْ    فحطُْفتُ   وسلَّمح   عليه   هللاُ   صلَّى   اَللَِّ   رحسولِ   ُخُروجِ   ب حْعدح   النَّاسِ   يف   خحرحْجتُ   إذحا   فحُكْنتُ   ذلكح
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 وملحْ   الضُّعحفحاِء،  ِمنح   اَللَُّ   عحذحرح   ممَّنْ   رحُجاًل   أوْ   النِ فحاُق،  عليه  محْغُموًصا  رحُجاًل   إالَّ   أرحى  ال  أين ِ   أْحزحنحِن   فيهم،
   .  ت حُبوكح  ب حلحغح  حىتَّ  وسلَّمح  عليه هللاُ   صلَّى اَللَِّ  رحسولُ  يحْذُكْرين 

، رحسولح  ي:  سحِلمحةح  بحِن  ِمن رحُجلٌ  ف حقحالح  كحْعٌب؟  ف حعحلح  ما: بت حُبوكح  القحْومِ   يف  جحاِلسٌ  وهو ف حقحالح   ححبحسحهُ  اَللَِّ
،   ما  بْئسح :  جحبحلٍ   بنُ   ُمعحاذُ   ف حقحالح   ِعْطِفِه،  يف   ونحظحُرهُ   بُ ْردحاهُ    إالَّ   عليه  عحِلْمنحا  ما  اَللَِّ   رحسولح   ي   واَللَِّ   قُ ْلتح
رْيًا،    قحاِفاًل،  ت حوحجَّهح   أنَّه  ب حلحغحِن   ف حلحمَّا : محاِلكٍ   بنُ   كحْعبُ   قحالح   وسلَّمح،   عليه  هللاُ   صلَّى اَللَِّ   رحسولُ   فحسحكحتح   خح

،  أتحذحكَّرُ   وطحِفْقتُ   مهحِ ي،  ححضحرحين    ذلكح   علحى  واْست حعحْنتُ !  غحًدا؟  سحخحِطهِ   ِمن  أْخُرجُ   ِبحاذحا :  وأحُقولُ   الكحِذبح
  عحنِ    زحاحح   قحاِدًما،   أظحلَّ   قدْ   وسلَّمح   عليه  هللاُ   صلَّى  اَللَِّ   رحسولح   إنَّ :  قيلح   ف حلحمَّا  أْهِلي،   ِمن  رحْأيٍ   ِذي   بُكل ِ 

  صلَّى  اَللَِّ   رحسولُ   وأحْصبححح   ِصْدقحُه،  فأَْجحْعتُ   كحِذٌب،  فيه  بشحيءٍ   أبحًدا   منه  أْخُرجح   لحنْ   أين ِ   وعحرحْفتُ   البحاِطُل، 
أح   سحفحٍر،  ِمن  قحِدمح   إذحا   وكانح   قحاِدًما،  وسلَّمح   عليه  هللاُ    لِلنَّاِس،   جحلحسح   مثَّ   رحْكعحتحْْيِ،  فيه  فحريحْكحعُ   ابملحْسِجِد،  بحدح

  رحُجاًل،   ومثححاِنْيح   ِبْضعحةً   وكحانُوا  له،  ِلُفونح وحيحْ   إلحْيهِ   ي حْعتحِذُرونح   فحطحِفُقوا  املُخحلَُّفونح،  جحاءحهُ   ذلكح   ف حعحلح   ف حلحمَّا
نِي حت حُهْم،  وسلَّمح   عليه  هللاُ   صلَّى  اَللَِّ   رحسولُ   منهمْ   ف حقحِبلح  ي حعحُهمْ   عحالح   إىل   سحرحائِرحُهمْ   ووحكحلح   هلْم،   واْست حْغفحرح   وابح
، ُتُه، اَللَِّ ،: قحالح   مثَّ  املُْغضحِب، ت حبحسُّمح  ت حبحسَّمح  عليه سحلَّْمتُ  ف حلحمَّا فحِجئ ْ  جحلحْستُ  حىتَّ  أْمِشي فحِجْئتُ  ت حعحالح
ْيِه،  بْْيح  ؟  ما:  ِل   ف حقحالح   يحدح ؟  ابْ ت حْعتح   قحدِ   تحُكنْ   أملحْ   خحلَّفحكح   ِعْندح   جحلحْستُ   لو  واَللَِّ   إين ِ   ب حلحى، :  ف حُقلتُ   ظحْهرحكح

نْ يحا، أْهلِ   ِمن  غرِيكح  ،   ولحِكنِ    جحدحاًل،  ُأْعِطيتُ   ولقحدْ   بُعْذٍر،   سحخحِطهِ   ِمن  سحأحْخُرجُ   أنْ   لحرحأحْيتُ  الدُّ   لقحدْ   واَللَِّ
ثْ ُتكح   لحِئنْ   عحِلْمتُ  ،  به  ت حْرضحى  كحِذبٍ   ححِديثح   اليومح   ححدَّ ،  ُيْسِخطحكح   أنْ   اَللَُّ   لحُيوِشكحنَّ   عحنِ    ولحِئنْ   عحلحيَّ

ثْ ُتكح  دُ   ِصْدقٍ   ححِديثح   ححدَّ حْرُجو  إين ِ   ِفيِه،  عحلحيَّ   جتِح ،  عحْفوح   فيه  ِلح ،  ال  اَللَِّ   واَللَِّ   ُعْذٍر،  ِمن  ِل  كانح   ما  واَللَِّ
،  ختححلَّْفتُ   ِحْيح   ِمنِ    أْيسحرح   والح   أقْ وحى،  قحطُّ   ُكْنتُ   ما   أمَّا :  وسلَّمح   عليه  هللاُ   صلَّى  اَللَِّ   رحسولُ   ف حقحالح   عحْنكح

، فقحدْ  هذا  .  ِفيكح  اَللَُّ  ي حْقِضيح  حىتَّ  ف حُقمْ  صحدحقح
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رح   ف حُقْمُت،   هذا،   ق حْبلح   ذحنْ ًبا  أْذن حْبتح   ُكْنتح   عحِلْمنحاكح   ما  واَللَِّ :  ِل   فحقالوا  فحات َّب حُعوين،  سحِلمحةح   بحِن   ِمن  رِجحالٌ   واثح
لِ ُفونح،   هِ إلحيْ   اْعتحذحرح   ِبا  وسلَّمح   عليه  هللاُ   صلَّى  اَللَِّ   رحسولِ   إىل  اْعتحذحْرتح   تحُكونح   ال  أنْ   عحجحْزتح   ولقحدْ    املُتحخح

،  وسلَّمح   عليه  هللاُ   صلَّى   اَللَِّ   رحسولِ   اْسِتْغفحارُ   ذحنْ بحكح   كحاِفيحكح   كانح   قدْ    حىتَّ   يُ ؤحن ُِبوين   زحاُلوا  ما  ف حوحاَللَِّ   لحكح
نِ   ن حعحْم،:  قالوا   أححٌد؟  محِعي  هذا  لحِقيح   هلْ :  هلمْ   قُلتُ   مثَّ   ن حْفِسي،  فحُأكحذِ بح   أْرِجعح   أنْ   أرحْدتُ    قحاالح   رحُجالح

،   ما  ِمْثلح  ،  قيلح   ما  ِمْثلُ   هلما  فِقيلح   قُ ْلتح لُ   العحْمِريُّ،   الرَّبِيعِ   بنُ   ُمرحارحةُ :  قالوا  مُهحا؟  محن:  ف حُقلتُ   لحكح  وِهالح
،   أُمحيَّةح   بنُ  ا  قدْ   صحاحِلحْْيِ   رحُجلحْْيِ   ِل  فحذحكحُروا  الوحاِقِفيُّ ٌة،  ِفيِهما   بحْدرًا،  شحِهدح   ذحكحُرومُها   ِحْيح   فحمحضحْيتُ   ُأْسوح
ِمنحا  عن املُْسِلِمْيح   وسلَّمح   عليه  هللاُ   صلَّى   اَللَِّ   رحسولُ   وهنححى  ِل، ثحةُ   أيُّها  كحالح   عْنه،  ختححلَّفح   محن  بحْْيِ   ِمن   الثَّالح

ن حب حنحا ُوا  النَّاُس،  فحاْجت ح   ذلكح   علحى  ف حلحِبثْ نحا  أْعِرُف،  الَّيت  هي  فحما  اِلْرُض،  ن حْفِسي  يف   ت حنحكَّرحتْ   حىتَّ   لحنحا  وت حغحريَّ
لحًة،  َخحِْسْيح  ا  فحاْستحكحاانح   صحاِحبحايح   فأمَّا  لحي ْ ،  وأحمَّا  ي حْبِكيحاِن،  بُ ُيوهِتِما  يف   وق حعحدح   القحْومِ   أشحبَّ   فحُكْنتُ   أانح

ُهْم،  ةح   فأْشهحدُ   أْخُرجُ   فحُكْنتُ   وأحْجلحدح لِ ُمِن   والح   اِلْسوحاقِ   يف   ُطوفُ وأح   املُْسِلِمْيح،  مع  الصَّالح   وآِت   أححٌد،  ُيكح
ِة،   ب حْعدح   جمحِْلِسهِ   يف   وهو  عليه  فحُأسحلِ مُ   وسلَّمح   عليه  هللاُ   صلَّى  اَللَِّ   رحسولح    هلْ :  ن حْفِسي  يف   فأُقولُ   الصَّالح
مِ   برحد ِ   شحفحت حْيهِ   ححرَّكح  ؟  أمْ   عحلحيَّ   السَّالح ،  فحُأسحارِقُهُ   منه، قحرِيًبا  ُأصحلِ ي  مثَّ   الح ِت  علحى  أقْ ب حْلتُ  فحِإذحا النَّظحرح  صحالح
،   أْعرحضح   َنحْوحهُ   الت حفحتُّ   وإذحا   إِلحَّ،   أقْ بحلح  ةِ   ِمن  ذلكح   عحلحيَّ   طحالح   إذحا   حىتَّ   عحنِ    حىتَّ   محشحيتُ   النَّاِس،   جحْفوح

ارح   تحسحوَّْرتُ    عحلحيَّ   رحدَّ   ما  ف حوحاَللَِّ   عليه،  فحسحلَّْمتُ   إِلحَّ،  النَّاسِ   وأحححبُّ   عحمِ ي  ابنُ   وهو  ق حتحادحةح،  أيب   ححاِئطِ   ِجدح
مح، ،   أْنُشُدكح   ق حتحادحةح،  أابح   ي :  ف حُقلتُ   السَّالح ،  ورحسولحُه؟  اَللَّح   ُأِحبُّ   ت حْعلحُمِن   هلْ   ابَللَِّ   له   ف حُعْدتُ   فحسحكحتح

،  ف حنحشحْدتُُه، نحايح،   ف حفحاضحتْ   أْعلحُم،   ورحسولُهُ   اَللَُّ :  ف حقحالح   ف حنحشحْدتُُه،  له  ف حُعْدتُ   فحسحكحتح   حىتَّ   وت حوحلَّْيتُ   عحي ْ
ارح  تحسحوَّْرتُ     .  اجِلدح

نحا:  قحالح    ابملحِدينحِة،  يحِبيُعهُ   ابلطَّعحامِ   قحِدمح   ممَّنْ   الشَّْأِم،  أْهلِ   أنْ بحاطِ   ِمن  ن حبحِطيٌّ   إذحا  املحِدينحِة،  بُسوقِ   أْمِشي  أانح   فحبي ْ
  ِمن  ِكتحاابً   إِلحَّ   دحفحعح   جحاءحين   إذحا  حىتَّ   له،  ُيِشريُونح   النَّاسُ   فحطحِفقح   محاِلٍك؟  بنِ   كحْعبِ   علحى  يحُدلُّ   محن:  يقولُ 
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،  قدْ   صحاِحبحكح  أنَّ   ب حلحغحِن   قدْ   فإنَّه  ب حْعُد؛  أمَّا:  ِفيهِ   فحِإذحا  غحسَّانح،  محِلكِ  ارِ   اَللَُّ   َيحْعحْلكح   وملحْ   جحفحاكح   هحوحانٍ   بدح
،  بنحا  فحاحلْحقْ   محْضي حعحٍة،  والح  ِء،  ِمنح   أيًضا  وهذا:  ق حرحْأهُتحا  لحمَّا   ف حُقلتُ   نُ وحاِسكح   الت َّنُّورح   هبحا   ف حت حيحمَّْمتُ   البحالح

ْرتُهُ  لحةً   أْرب حُعونح   محضحتْ   إذحا   حىتَّ   هبحا،  فحسحجح   وسلَّمح   عليه  هللاُ   صلَّى  اَللَِّ   رحسولِ   رحسولُ   إذحا   اخلحْمِسْيح،  ِمنح   لحي ْ
تِ  ُمُركح   وسلَّمح   عليه  هللاُ   صلَّى  اَللَِّ   رحسولح   إنَّ :  ف حقحالح   يِن، َيْح ،  ت حْعتحِزلح   أنْ   َيْح   محاذحا   أمْ   ُأطحلِ ُقهحا:  ف حُقلتُ   اْمرحأحتحكح

،:  قحالح   أفْ عحُل؟ ،   ِمْثلح   صحاِحيبحَّ   إىل   وأحْرسحلح   ت حْقرحهْبحا،   والح   اْعتحِزهْلحا   بحلِ   الح   أبحْهِلِك،   احلْحِقي:  اِلْمرحأحِت   ف حُقلتُ   ذلكح
لِ  اْمرحأحةُ  فحجحاءحتِ : كحْعبٌ   قحالح  اِلْمِر، هذا يف  اَللَُّ  ي حْقِضيح  حىتَّ  ِعْندحُهمْ  ف حتحُكوين    اَللَِّ  رحسولح  أُمحيَّةح  بنِ  ِهالح

لح   إنَّ :  اَللَِّ   رحسولح   ي:  ف حقحالحتْ   وسلَّمح،  عليه  هللاُ   صلَّى   فحهلْ   خحاِدٌم،  له  ليسح   ضحاِئٌع،  شيخٌ   أُمحيَّةح   بنح   ِهالح
،:  قحالح   أْخُدمحُه؟  أنْ   تحْكرحهُ    زحالح   ما  واَللَِّ   شحيٍء،  إىل   ححرحكحةٌ   به  ما  واَللَِّ   إنَّه :  قحالحتْ .  ي حْقرحْبكِ   ال   ولحِكنْ   الح

  صلَّى  اَللَِّ  رحسولح  اْستحْأذحْنتح   لحوِ : أْهِلي ب حْعضُ  ِل  ف حقحالح  هذا،  يحوِمهِ   إىل كانح   ما أْمرِهِ  ِمن كانح   ُمْنذُ  ي حْبِكي
لِ   اِلْمرحأحةِ   أحِذنح   كما  اْمرحأحِتكح   يف   وسلَّمح   عليه  هللاُ    ِفيهحا  أْستحْأِذنُ   ال   واَللَِّ :  ف حُقلتُ   ختحُْدمحُه؟  أنْ   أُمحيَّةح   بنِ   ِهالح

  اْستحْأذحنْ ُتهُ  إذحا   وسلَّمح  عليه هللاُ  صلَّى اَللَِّ  رحسولُ  يقولُ  ما يُْدرِيِن   وما وسلَّمح،  عليه هللاُ  صلَّى  اَللَِّ  رحسولح 
؟  رحُجلٌ   وأحانح   ِفيهحا لحةً   َخحُْسونح   لحنحا   كحمحلحتْ   حىتَّ   لحيحاٍل،  عحْشرح   ذلكح   ب حْعدح   ف حلحِبْثتُ   شحابٌّ   هنححى   ِحْيح   ِمن  لحي ْ

ِمنحا  عن وسلَّمح   عليه هللاُ  صلَّى اَللَِّ  رحسولُ     .  كحالح

ةح  صحلَّْيتُ  ف حلحمَّا لحةً  َخحِْسْيح  ُصْبحح  الفحْجرِ  صحالح نحا  بُ ُيوتِنحا، ِمن ب حْيتٍ  ظحْهرِ  علحى وأحانح  لحي ْ   علحى  جحاِلسٌ  أانح  فحبي ْ
ُ؛  ذحكحرح   الَّيت  احلحالِ  ْعتُ   رحُحبحْت،  ِبا  اِلْرضُ   عحلحيَّ   وضحاقحتْ   ن حْفِسي،  عحلحيَّ   ضحاقحتْ   قدْ   اَللَّ  صحْوتح   مسِح

  سحاِجًدا،   فحخحرحْرتُ :  قحالح   أْبِشْر،  محاِلٍك،  بنح   كحْعبُ   ي:  صحْوتِهِ   أبحْعلحى   سحْلعٍ   جحبحلِ   علحى  أْوىفح   صحارٍِخ،
نحا  اَللَِّ  بت حْوبحةِ  وسلَّمح  عليه هللاُ   صلَّى اَللَِّ  رحسولُ  وآذحنح  ف حرحٌج،   جحاءح  قدْ  أنْ  وعحرحْفتُ  ةح  صحلَّى ِحْيح  عحلحي ْ   صحالح
 سحاعٍ   وسحعحى  ف حرحًسا،   رحُجلٌ   إِلحَّ   ورحكحضح   ُمبحشِ ُرونح،   صحاِحيبحَّ   ِقبحلح   وذحهحبح   يُ بحشِ ُرون حنحا،   النَّاسُ   هحبح فحذح   الفحْجِر،

ْعتُ   الذي   جحاءحين   ف حلحمَّا  الفحرحِس،   ِمنح   أْسرحعح   الصَّْوتُ   وكانح   اجلحبحِل،  علحى   فأْوىفح   أْسلحمح،   ِمن   صحْوتحهُ   مسِح
مُهحا  فحكحسحْوتُهُ   ث حْويبحَّ،   له  ن حزحْعتُ   يُ بحشِ ُرين،    ث حْوبحْْيِ   واْست حعحْرتُ   يحومحئٍذ،  غحرْيحمُها  أْمِلكُ   ما   واَللَِّ   بُبْشرحاُه،   إيَّ
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  يُ هحنُّوين   ف حْوًجا،  ف حْوًجا  النَّاسُ   ف حي حت حلحقَّاين   وسلَّمح،  عليه  هللاُ   صلَّى   اَللَِّ   رحسولِ   إىل   واْنطحلحْقتُ   ف حلحِبْستُ ُهمحا،
،  اَللَِّ   ت حْوبحةُ   لِت حْهِنكح :  يحقولونح   ابلت َّْوبحِة،   صلَّى   اَللَِّ   رحسولُ   فحِإذحا  املحْسِجدح،  دحخحْلتُ   حىتَّ :  كحْعبٌ   قحالح   عحلحْيكح

 وهحنَّاين،   صحافحححِن   ىتَّ ح   يُ هحْرِولُ   اَللَِّ   ُعب حْيدِ   بنُ   طحْلححةُ   إِلحَّ   ف حقحامح   النَّاُس،  ححْولحهُ   جحاِلسٌ   وسلَّمح   عليه  هللاُ 
   .  ِلطحْلححةح  أْنسحاهحا  والح  غحرْيحُه، املُهحاِجرِينح  ِمنح  رحُجلٌ  إِلحَّ  قحامح  ما واَللَِّ 

  وسلَّمح   عليه  هللاُ   صلَّى  اَللَِّ   رحسولُ   قحالح   وسلَّمح،  عليه  هللاُ   صلَّى  اَللَِّ   رحسولِ   علحى  سحلَّْمتُ   ف حلحمَّا:  كحْعبٌ   قحالح 
،  ولحدحْتكح   ُمْنذُ   عحلحْيكح   محرَّ   يحومٍ   ِبحرْيِ   أْبِشرْ :  السُُّرورِ   ِمنح   وحْجُههُ   يحْْبُقُ   وهو   ِعنِدكح   أِمنْ :  قُلتُ :  قحالح   أُمُّكح

؟  ِعندِ   ِمن  أمْ   اَللَِّ   رحسولح   ي ، :  قحالح   اَللَِّ   إذحا  وسلَّمح   عليه   هللاُ   صلَّى  اَللَِّ  رحسولُ   وكانح .  اَللَِّ  ِعندِ   ِمن  بحلْ   الح
ْيهِ   بْْيح   جحلحْستُ   ف حلحمَّا  منه،  ذلكح   ن حْعِرفُ   وُكنَّا  قحمحٍر،  ِقْطعحةُ   كحأنَّهُ   حىتَّ   وحْجُههُ   اْست حنحارح   ُسرَّ    ي:  قُلتُ   يحدح

،   رحسولح  قحةً   محاِل   ِمن  أَْنحِلعح   أنْ   ت حْوبحيت   ِمن  إنَّ   اَللَِّ ،   رحسولِ   وإىلح   اَللَِّ   إىل  صحدح   هللاُ   صلَّى  اَللَِّ   رحسولُ   قحالح   اَللَِّ
؛  ب حْعضح   عحلحْيكح   أْمِسكْ :  وسلَّمح   عليه   ِبحْيْبحح،   الذي  سحْهِمي  أُْمِسكُ   فإين ِ :  قُلتُ .  لحكح   خحرْيٌ   فحهو  محاِلكح

، رحسولح  ي : ف حُقلتُ  ا  اَللَّح   إنَّ   اَللَِّ .  بحِقيتُ  ما ِصْدقًا  إالَّ  ُأححدِ ثح  ال  أنْ  ت حْوبحيت  ِمن وإنَّ  ابلصِ ْدِق،  جنحَّاين  إمنَّ
هُ   املُْسِلِمْيح   ِمنح   أححًدا  أْعلحمُ   ما  ف حوحاَللَِّ    صلَّى   اَللَِّ   ِلرحسولِ   ذلكح   ذحكحْرتُ   ُمْنذُ   احلحديثِ   ِصْدقِ   يف   اَللَُّ   أْبالح

ين؛  ممَّا  أْحسحنح   وسلَّمح،   عليه  هللاُ    وسلَّمح   عليه  هللاُ   صلَّى  اَللَِّ   ِلرحسولِ   ذلكح   ذحكحْرتُ   ُمْنذُ   ت حعحمَّْدتُ   ما  أْبالح
حْرُجو  وإين ِ   كحِذاًب،  هذا  يحوِمي  إىل   عليه   هللاُ   صلَّى  رحسوِلهِ   علحى   اَللَُّ   وأحنْ زحلح   بحِقيُت،  ِفيما  اَللَُّ   حيحْفحظحِن   أنْ   ِلح

بح   لحقحدْ : }وسلَّمح  :  التوبة{ ]الصَّاِدِقْيح   محعح   وحُكونُوا: }ق حْوِلهِ   إىل{  وحاِْلحْنصحارِ   وحاْلُمهحاِجرِينح   النَّيب ِ   عحلحى   اَللَُّ   َتح
ِم،  هحدحاين   أنْ   ب حْعدح   قحطُّ   نِْعمحةٍ   ِمن  عحلحيَّ   اَللَُّ   أنْ عحمح   ما  ف حوحاَللَِّ   ،[ 119  -  117  ن حْفِسي  يف   أْعظحمح   ِلإْلِْسالح

بْ ُتُه،  أُكونح   ال   أنْ   وسلَّمح،  عليه  هللاُ   صلَّى  اَللَِّ   ِلرحسولِ   ِصْدِقي  ِمن بُوا؛   الَِّذينح   هحلحكح   كما  فأْهِلكح   كحذح   كحذح
بُوا   لِلَِّذينح   قحالح   اَللَّح   فإنَّ    سحيحْحِلُفونح : }وت حعحاىلح   ت حبحارحكح   ف حقحالح   ِلححٍد،   قحالح   ما  شحرَّ   -الوحْحيح   أنْ زحلح   ِحْيح -  كحذح
ُتمْ  ِإذحا  لحُكمْ  اِبَللَِّ   [.  96: التوبة{ ]اْلفحاِسِقْيح  اْلقحْومِ  عحنِ  ي حْرضحى الح  اَللَّح   فحِإنَّ : }ق حْوِلهِ  إىل { انْ قحلحب ْ
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ثحةُ   أيُّها   ختححلَّْفنحا   وُكنَّا :  كحْعبٌ   قحالح    وسلَّمح   عليه  هللاُ   صلَّى  اَللَِّ   رحسولُ   منهمْ   قحِبلح   الَِّذينح   ُأولحِئكح   أْمرِ   عن  الثَّالح
  اَللَُّ   قحضحى  حىتَّ   أْمرحانح   وسلَّمح   عليه  هللاُ   صلَّى  اَللَِّ  رحسولُ   وأحْرجحأح   هلْم،  واْست حْغفحرح   ف حبحاي حعحُهمْ   له،  ححلحُفوا  ِحْيح 
ثحةِ   وحعحلحى: }اَللَُّ   قحالح   فحِبذلكح   ِفيِه،   ممَّا   اَللَُّ   ذحكحرح   الذي   وليسح   ، [118:  التوبة{ ]ُخلِ ُفوا  الَِّذينح   الثَّالح

ا الغحْزِو؛ عحنِ  ُخلِ ْفنحا ِْليُفهُ   هو إمنَّ ،  ختح انح  " .  .منه ف حقحِبلح  إلحْيهِ  واْعتحذحرح  له ححلحفح  عحمَّنْ  أْمرحانح  وإْرجحاُؤهُ  إيَّ

 فرح هبداية والدته

  ِإىلح   أُمِ ي  أحْدُعو  ُكْنتُ : " قال  هريرة   أبو   ححدَّثحِن   الرَّْْححنِ   عحْبدِ   ْبنِ   يحزِيدح   عنجاء يف صحيح مسلم "  
  فحأحت حْيتُ .  أحْكرحهُ   محا  وسلم  عليه  هللا  صلى  اَللَِّ   رحُسولِ   يف   فحأحمْسحعحْتِن   ي حْوًما  فحدحعحْوهُتحا  ُمْشرِكحٌة،  وحِهيح   اإلسالم

 اإلْسالمِ   ِإىلح   أُمِ ي  أحْدُعو  ُكْنتُ   ِإين ِ   اَللَِّ   رحُسولح   يح :  قُ ْلتُ   أحْبِكي   وحأحانح   وسلم   عليه   هللا   صلى   اَللَِّ   رحُسولح 
  اَللَِّ   رحُسولُ   ف حقحالح .  ُهرحيْ رحةح   أحيب   أُمَّ   ي حْهِديح   أحنْ   اَللَّح   فحادْعُ   أحْكرحهُ   محا  ِفيكح   فحأحمْسحعحْتِن   اْلي حْومح   فحدحعحْوهُتحا   عحلحيَّ   ف حتحْأىبح 
ةِ   ُمْست حْبِشًرا  فحخحرحْجتُ   ؛ " ُهرحيْ رحةح   أحيب   أُمَّ   اْهدِ   اللَُّهمَّ : "وسلم   عليه   هللا   صلى   عليه  هللا  صلى   اَللَِّ   نحيب ِ   ِبدحْعوح
 . وسلم

  أحابح   يح   محكحانحكح :  ف حقحالحتْ   قحدحمحيَّ   خحْشفح   أُمِ ي  فحسحِمعحتْ   جُمحافٌ   ُهوح   فحِإذحا  اْلبحابِ   ِإىلح   فحِصْرتُ   ِجْئتُ   ف حلحمَّا
ْعتُ .  ُهرحيْ رحةح    ف حفحتحححتْ   َِخحارِهحا  عحنْ   وحعحِجلحتْ   ِدْرعحهحا  وحلحِبسحتْ   فحاْغتحسحلحتْ :  قحالح .  اْلمحاءِ   خحْضخحضحةح   وحمسِح
 ف حرحجحْعتُ :  قحالح .  وحرحُسولُهُ   عحْبُدهُ   حُمحمًَّدا  أحنَّ   وحأحْشهحدُ   هللا  ِإال   ِإلحهح   ال  أحنْ   أحْشهحدُ   ُهرحيْ رحةح   أحابح   يح :  قحالحتْ   مثَّ   اْلبحابح 

ُتهُ   وسلم  عليه  هللا   صلى  اَللَِّ   رحُسولِ   ِإىلح    قحدْ   أحْبِشرْ   اَللَِّ   رحُسولح   يح   قُ ْلتُ :  قحالح .  اْلفحرححِ   ِمنْ   أحْبِكي  وحأحانح   فحأحت حي ْ
رْيًا  وحقحالح  عحلحْيهِ  وحأحْثىنح  اَللَّح   فحححِمدح  ُهرحيْ رحةح، أحيب  أُمَّ  وحهحدحى دحْعوحتحكح  اَللَُّ  اْستحجحابح   . خح

نحا وححُيحبِ ب حُهمْ  اْلُمْؤِمِنْيح، ِعبحاِدهِ  ِإىلح   وحأُمِ ي أحانح   حُيحبِ بحِن  أحنْ  اَللَّح  ادْعُ   اَللَِّ   رحُسولح   يح  قُ ْلتُ : قحالح   . ِإلحي ْ



 الدريويش  سلمان عدنان

 

 

60   

 

 

ا   ُعب حْيدحكح   ححبِ بْ   اللَُّهمَّ : "وسلم  عليه  هللا   صلى  اَللَِّ   رحُسولُ   ف حقحالح :  قحالح    ِإىلح   وحأُمَّهُ   ُهرحيْ رحةح   أحابح   ي حْعِن   هحذح
 . "  أحححبَِّن  ِإال ي حرحاين؛ وحالح  يب  يحْسمحعُ  ُمْؤِمنٌ  ُخِلقح  فحمحا  ".اْلُمْؤِمِنْيح   ِإلحْيِهمْ  وحححبِ بْ  اْلُمْؤِمِنْيح، ِعبحاِدكح 

 املرأة الضعيفة 

  هي "    أمه  من  عفان  بن  عثمان  أخت  معيط  بن  عقبة  بنت  كلثوم  أم  عن  طبقاته  يف   سعد  ابن  يقول
  نعلم   ومل.  املدينة  إىل   -  وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى  -  اَللَِّ   رحُسولُ   هحاجحرح   أن   بعد  النساء  من  هاجر  من  أول

  من  خرجت.  عقبة  بنت  كلثوم   أم  إال   ورسوله  هللا  إىل   مهاجرة  مسلمة  أبويها  بْي  من  خرجت  قرشية
  يف   فخرج.  احلديبية  هدنة  اهلدنة  يف   املدينة  قدمت  حىت  خزاعة  من  رجاًل   وصاحبت  وحدها  مكة
  لنا  فِ أو   حممد  ي :  فقاال  قدمت   يوم   الغد  من  املدينة  فقدما  عقبة  ابنا  وعمارة  الوليد   أخواها  إثرها

 . عليه عاهدتنا وما بشرطنا

  الكفار  إىل   فرتدين .  علمت  قد  ما  الضعفاء  إىل   النساء  وحال  امرأة   أان  هللا   رسول   ي:  كلثوم  أم  وقالت
  وحكم  احملنة  فيهن  وأنزل  احلديبية  صلح   يف   النساء  يف   العهد  هللا  فقبض  ِل؟  صْب   وال  دين  يف   يفتنوين

.  10:  املمتحنة  إبِِمياهِنِنَّ«  أحْعلحمُ   اَللَُّ   فحاْمتحِحُنوُهنَّ : » نزل  كلثوم  أم  ويف .  كلهم  رضوه   حبكم   ذلك  يف 
  واإلسالم  ورسوله  هللا حب  إال   أخرجكن  ما  وهللا:  يقول  بعدها  النساء  وامتحن  هللا   رسول   فامتحنها

  رحُسولُ   ف حقحالح "  .  أهليهن  إىل  يرددن  فلم  وحبسن  تركن  ذلك  قلن  فإذا .  مال  وال  لزوج  خرجت  وما
  قد   ِبا  النساء  يف   العهد  هللا  نقض  قد:  عقبة  ابن   وعمارة  للوليد  -  وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى  -   اَللَِّ 

  بن  زيد   تزوجها  املدينة  قدمت  فلما.  زوج  ِبكة  عقبة  بنت  كلثوم   ِلم  يكن  ومل  " .فانصرفا  علمتماه
  خويلد   بن  العوام  بن  الزبري   فتزوجها.  مؤتة  يوم  عنها   وقتل.  له  فولدت  الكليب   شراحيل  بن  حارثة

 " .   .زينب له فولدت
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 اِلوىل الصدمة عند الصْب 

ْعتُ "    البخاري  صحيح   يف   جاء نحةح؟  ت حْعرِِفْيح :  أْهِلهِ   ِمن  اِلْمرحأحةٍ   يقولُ   محاِلكٍ   بنح   أنحسح   مسِح   ن حعحْم، :  قالحتْ   ُفالح
  واْصِْبِي،   اَللَّح،  اتَِّقي:  فحقالح   قحْْبٍ،  ِعْندح   ت حْبِكي  وهي  هبحا  محرَّ   وسلَّمح   عليه  هللاُ   صحلَّى  النيبَّ   فإنَّ :  قالح 

،  إلحْيكح :  فحقالحتْ    قالح   ما:  فحقالح   رحُجلٌ   هبحا   فحمحرَّ   ومحضحى،  فحجحاوحزحهحا:  قالح   ُمِصيبحيِت،   ِمن  ِخْلوٌ   فإنَّكح   عحنِ 
  وسلَّمح،   عليه  هللاُ   صحلَّى  اَللَِّ   لحرحسولُ   إنَّه:  قالح   عحرحفْ ُتُه؟  ما  :قالحتْ   وسلَّمح؟  عليه  هللاُ   صحلَّى  اَللَِّ   رحسولُ   لحكِ 
ِبهِ   إىل  فحجحاءحتْ :  قالح  دْ   ف حلحمْ   ابح ،  رحسولح   ي:  فحقالحتْ   ب حوَّااًب،  عليه  جتِح ،  ما  واَللَِّ   اَللَِّ   النيبُّ   فحقالح   عحرحفْ ُتكح

 ".صحْدمحةٍ  أوَّلِ  ِعْندح  الصَّْْبح   إنَّ : وسلَّمح  عليه هللاُ  صحلَّى

 غلبة النساء على الرجال

  اخْلحطَّابِ   ْبنح   ُعمحرح   أحْسأحلح   أحنْ   ححرِيًصا  أحزحلْ   ملحْ :  قحالح   عحبَّاسٍ   اْبنِ   عحنِ "    الطبقات الكْبى  كتاب  يف   جاء
ْرأحتحْْيِ   عحنِ  ُمحا  اَللَُّ   قحالح   اللَّتحْْيِ   -   وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى   -   النَّيبِ    أحْزوحاجِ   ِمنْ   اْلمح  ف حقحدْ   اَللَِّ   ِإىلح   ت حُتواب   ِإنْ : »هلح

  جحاءح   مثَّ   فْبز  ابإلداوة  معه  فعدلت  وحعحدحلح   محعحهُ   فحححجحْجتُ   ححجَّ   ححىتَّ   ،  التحرمي   قُ ُلوُبُكما«  صحغحتْ 
نِ   محنِ   اْلُمْؤِمِنْيح   أحِمريح   يح :  قُ ْلتُ   مثَّ .  ف حت حوحضَّأح   اإِلدحاوحةِ   ِمنح   يحِدهِ   عحلحى  فحسحكحْبتُ  ْرأحَتح   اَللَِّ   رحُسولِ   أحْزوحاجِ   ِمنْ   اْلمح

ُمحا اَللَُّ  قحالح  اللَّتحانِ  -  وحسحلَّمح  عحلحْيهِ  اَللَُّ   صحلَّى - :  التحرمي  قُ ُلوُبُكما« صحغحتْ  ف حقحدْ   اَللَِّ  ِإىلح  ت حُتواب  ِإنْ : »هلح
 . وحححْفصحةُ  عحاِئشحةُ  مُهحا! عحبَّاسٍ  بن ي لك  واعجبا: عمر فقال ؟4

  وحُكنَّا   زحْيدٍ   ْبنِ   أُمحيَّةح   بحِن   يف   اِلحْنصحارِ   ِمنح   ِل   وحجحارٌ   أحانح   ُكْنتُ   ِإين  :  ف حقحالح   احلْحِديثح   يحُسوقُ   ُعمحرُ   اْست حْقبحلح   مثَّ 
ُتهُ  ن حزحْلتُ  ِإذحافح . ي حْوًما وحأحْنِزلُ  ي حْوًما ف حي حْنِزلُ  اَللَِّ  رحُسولِ  عحلحى الن ُُّزولح  ن حت حنحاوحبُ   ذحِلكح  خحْبحِ  ِمنْ  حيحُْدثُ   ِبحا ِجئ ْ

  قحِدْمنحا  ف حلحمَّا.  النِ سحاءح   ن حْغِلبُ   قُ رحْيشٍ   محْعشحرح   وحُكنَّا.  ذحِلكح   ِمْثلح   ف حعحلح   ن حزحلح   وحِإذحا.  وحغحرْيِهِ   اْلوحْحيِ   ِمنح   اْلي حْومِ 
ُخْذنح   ِنسحاُؤانح   فحطحِفقح   ِنسحاُؤُهمْ   ت حْغِلبُ ُهمْ   ق حْومٌ   ِإذحا  اِلحْنصحارِ   عحلحى   اْمرحأحِت   عحلحى  فحِصْحتُ   اِلحْنصحارِ   أحدحبِ   ِمنْ   َيْح

 .تُ رحاِجعحِن   أحنْ  فحأحْنكحْرتُ   ف حرحاجحعحْتِن 
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  وحِإنَّ   لحرُيحاِجْعنحهُ   -   وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى   -  النَّيبِ    أحْزوحاجح   ِإنَّ   فوهللا  أراجعك؟  أن  تنكر  وحملح :  ف حقحالحتْ 
اُهنَّ  ُهنَّ   ذحِلكح   ف حعحلح   محنْ   خحابح   قحدْ :  ف حُقْلتُ   ذحِلكح   فحأحفْ زحعحِن .  اللَّْيلِ   ححىتَّ   اْلي حْومح   لحت حْهُجُرهُ   ِإْحدح   َجححْعتُ   مثَّ .  ِمن ْ

اُكنَّ  أحتُ غحاِضبُ  ححْفصحةُ  يح : ف حُقْلتُ  ُعمحرح  بِْنتِ  ححْفصحةح  عحلحى فحدحخحْلتُ  ف حن حزحْلتُ  ثِيحايب  عحلحيَّ    اَللَِّ  رحُسولح   ِإْحدح
  رحُسوِلهِ   ِلغحضحبِ   اَللَُّ   ي حْغضحبح   أحنْ   أحف حتحْأمحِنْيح .  وحخحِسْرتِ   ِخْبتِ :  قُ ْلتُ .  ن حعحمْ :  قحالحتْ   اللَّْيِل؟  ِإىلح   ي حْوًما

ا  محا  وحسحِليِن   هتحُْجرِيهِ   وحال  شحْيءٍ   يف   تُ رحاِجِعيهِ   وحال  اَللَِّ   رحُسولِ   عحلحى  تحْستحْكِثِري  ال  ف حيُ ْهِلكحِك؟   وحال .  لحكِ   بحدح
  قحدْ   وحُكنَّا:  ُعمحرُ   قحالح .  عحاِئشحةح   يُرِيدُ .  اَللَِّ   رحُسولِ   ِإىلح   وحأحححبُّ   ِمْنكِ   أحْوضحأُ   ِهيح   جحارحُتكِ   كحانحتْ   أحنْ   ي حُغرَّكِ 
ثْ نحا  : قحالح . لِت حْغُزوحانح  اخْلحْيلح  ت حن حعَّلح  غحسَّانح  أحنَّ   حتححدَّ

يب   فحضحرحبح   ِعشحاءً   ِإِلحَّ   ف حرحجحعح   ن حْوبحِتهِ   ي حْومح   اِلحْنصحاِريُّ   صحاِحيب   ف حن حزحلح  ئِمٌ   :وحقحالح   شحِديًدا  ضحْرابً   ابح ؟   أحانح   ُهوح
 .ُهوح  محا: قُ ْلتُ :  قحالح . عحِظيمٌ  أحْمرٌ  اْلي حْومح  ححدَّثح  قحدْ : ف حقحالح  ِإلحْيهِ  فحخحرحْجتُ  ف حفحزِْعتُ 

 ححْفصحةُ   خحابحتْ   :ف حُقْلتُ .  ِنسحاءحهُ   اَللَِّ   رحُسولُ   طحلَّقح .  وحأحْطوحلُ   ذحِلكح   ِمنْ   أحْعظحمُ   بحلْ   ال:  قحالح   غحسَّاُن؟  أحجحاءحتْ 
ا  أحُظنُّ  ُكْنتُ   قحدْ . وحخحِسرحتْ    اْلفحْجرح  اَللَِّ  رحُسولِ  محعح   فحصحلَّْيتُ  ثِيحايب  عحلحيَّ  فحجحمحْعتُ . يحُكونح  أحنْ   يُوِشكُ  هحذح

 محا:  ف حُقْلتُ   ت حْبِكي  ِهيح   فحِإذحا  ححْفصحةح   عحلحى  وحدحخحْلتُ :  قحالح .  ِفيهحا  فحاْعت حزحلح   لحهُ   محْشُربحةً   اَللَِّ   رحُسولُ   فحدحخحلح 
ثْ ُتكِ   قحدْ   أحُكنْ   أحملحْ   يُ ْبِكيِك؟ ا؟  ححدَّ ؟  رحُسولُ   طحلَّقحُكنَّ   هحذح   ُمْعتحِزلٌ   ذحا  ُهوح .  أحُقولُ   محا  أحْدِري  ال :  ف حقحالحتْ   اَللَِّ

  فجلست:  قال.  بعضهم  ي حْبِكي  رحْهطٌ   ححْولحهُ   فحِإذحا  اْلِمْنْبحح   فحِجْئتُ   فحخحرحْجتُ :  قحالح .  اْلمحْشُربحةِ   هحِذهِ   يف 
.  ِلُعمحرح   اْستحْأِذنْ :  أحْسوحدح   ِلُغالمٍ   ف حُقْلتُ   اَللَِّ   رحُسولُ   ِفيهحا  الَّيِت   اْلمحْشُربحةح   فحِجْئتُ   أحِجدُ   محا  غحلحبحِن   مثَّ   معهم
  فحاْنصحرحْفتُ :  قحالح .  فحصحمحتح   لحهُ   ذحكحْرُتكح   قحدْ :  ف حقحالح   ِإِلحَّ   خحرحجح   مثَّ   اَللَِّ   رحُسولح   فحكحلَّمح   اْلُغالمُ   فحدحخحلح :  قحالح 
  اْستحْأِذنْ   لِْلُغالمِ   ف حُقْلتُ   فحِجْئتُ   أحِجدُ   محا  غحلحبحِن   مثَّ :  قحالح .  اْلِمْنْبحِ   ِعْندح   الَِّذينح   الرَّْهطِ   محعح   جحلحْستُ   ححىتَّ 
  ِعْندح   الَِّذينح   الرَّْهطِ   محعح   فحجحلحْستُ   ف حرحجحْعتُ :  قحالح .  فحصحمحتح   لحهُ   ذحكحْرُتكح   قحدْ :  ف حقحالح   رحجحعح   مثَّ   فحدحخحلح .  ِلُعمحرح 

  ذحكحْرُتكح   قحدْ :  ف حقحالح   ِإِلحَّ   خحرحجح   مثَّ   فحدحخحلح .  ِلُعمحرح   اْستحْأِذنْ :  لِْلُغالمِ   ف حُقْلتُ   فحِجْئتُ   أحِجدُ   محا  غحلحبحِن   مثَّ   اْلِمْنْبحِ 
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  عحلحى   فحدحخحْلتُ .  اَللَِّ   رحُسولُ   لحكح   أحِذنح   قحدْ   :قحالح   يحْدُعوين   اْلُغالمُ   ِإذحا  ُمْنصحرِفًا  وحلَّْيتُ   ف حلحمَّا.  فحصحمحتح   لحهُ 
نحهُ   لحْيسح   ححِصريٍ   رِمحالِ   عحلحى  ُمْضطحِجعٌ   ُهوح   فحِإذحا اَللَِّ   رحُسولِ  نحهُ   ب حي ْ  متكئا  جبحْنِبهِ   الرِ محالُ   أحث َّرح  قحدْ .  ِفرحاشٌ   وحب حي ْ
 . لِيفٌ  ححْشُوهحا أحدحمٍ  ِوسحادحةِ  عحلحى

؟  أحطحلَّْقتح   اَللَِّ   رحُسولح   يح :  قحائِمٌ   وحأحانح   قُ ْلتُ   مثَّ   اَللَِّ   رحُسولِ   عحلحى  فحسحلَّْمتُ    ِإِلحَّ   بحصحرحهُ   ف حرحفحعح :  قحالح   ِنسحاءحكح
نحاًسا  قحائِمٌ   وحأحانح   قُ ْلتُ   مثَّ .  أحْكْبحُ   اَللَُّ :  ف حُقْلتُ .  ال:  ف حقحالح   محْعشحرح   وحُكنَّا   رحأحيْ ُتِن   لحوْ  :اَللَِّ   رحُسولِ   أبِحْمرِ   اْسِتئ ْ

  اْمرحأحِت   عحلحيَّ   ف حت حغحيَّظحتْ   ِنسحاُؤُهمْ   ت حْغِلبُ ُهمْ   ق حْومٍ   عحلحى  قحِدْمنحا  اْلمحِدينحةح   قحِدْمنحا  ف حلحمَّا  النِ سحاءح   ن حْغِلبُ   قُ رحْيشٍ 
هحا  ذحاكح   فحأحْنكحْرتُ .  تُ رحاِجُعِن   ِهيح   فحِإذحا   لحرُيحاِجْعنحهُ  اَللَِّ   رحُسولِ   أحْزوحاجح  ِإنَّ !  ُأرحاِجعحكح  أحنْ   أحتُ ْنِكرُ :  ف حقحالحتْ   عحلحي ْ

اُهنَّ  وحهتحُْجُرهُ . وحي حْهُجْرنحهُ   . اللَّْيلِ  ِإىلح  اْلي حْومح  ِإْحدح

اُهنَّ   أحف حتحْأمحنُ .  وحخحِسرحتْ   ححْفصحةُ   خحابحتْ   قحدْ :  ف حُقْلتُ    ِهيح   فحِإذحا  اَللَِّ   رحُسولِ   ِلغحضحبِ   اَللَُّ   ي حْغضحبح   أحنْ   ِإْحدح
:  هلححا  ف حُقْلتُ   ححْفصحةح   عحلحى  وحدحخحْلتُ   رحأحيْ ُتِن   لحوْ   اَللَِّ   رحُسولح   يح :  قُ ْلتُ   مثَّ .  اَللَِّ   رحُسولُ   ف حت حبحسَّمح   هحلحكحْت؟  قحدْ 
 ت حبحسُّمحةً   اَللَِّ   رحُسولُ   ف حت حبحسَّمح .  ِمْنكِ   اَللَِّ   رحُسولِ   ِإىلح   وحأحححبَّ   ِمْنكِ   أحْوضحأح   صحاِحب حُتكِ   كحانحتْ   أحنْ   ي حُغرَّنَّكِ   ال

ًئا   ِفيهِ   رحأحْيتُ   محا  هللا  فو   ب حْيِتهِ   يف   بحصحِري  ف حرحف حْعتُ :  قحالح .  ت حبحسَّمح   رحأحيْ ُتهُ   ِحْيح   فحجحلحْستُ :  قحالح .  ُأْخرحى ي ْ   شح
  وحالرُّومح   فحاِرسح   فحِإنَّ   أُمَِّتكح   عحلحى  يُ وحسِ عح   أحنْ   اَللَّح   ادْعُ   اَللَِّ   رحُسولح   يح :  ف حُقْلتُ .  ثحالثحةٍ   ُأُهبٍ   غحرْيح   اْلبحصحرح   ي حُردُّ 
نْ يحا  وحُأْعُطوا  عحلحْيِهمْ   وحسَّعح   قحدْ  "  :  ف حقحالح   ُمتَِّكًئا  وحكحانح   اَللَِّ   رحُسولُ   فحجحلحسح :  قحالح .  اَللَّح   ي حْعُبُدونح   ال  وحُهمْ   الدُّ

نْ يحا ححيحاهِتِمُ  يف  طحيِ بحاهِتِمْ  عحجَُّلوا اخْلحطَّاِب؟ بن ي أحْنتح  شحكٍ   أحوحيف   .  "  الدُّ
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 طاعة وِل اِلمر

 عن  هللا  رضي  اخلطاب  بن  عمر  مع  أان  بينا:    قال  أسلم  عن  "  عساكر يف َتريخ دمشقابن    أخرج
  قومي   البنتها  تقول  امرأة   فإذا  الليل  جوف  يف   جدار   جانب  على  فاتكأ  أعيا  إذ  ابملدينة  يعس  وهو  ه 

  قالت   اليوم؟  املؤمنْي  أمري   عزمة  من  كان  ما  علمت  وما  أمتاه  ي  فقالت  ابملاء  فامذقيه  اللنب   ذلك  إىل
  إىل  قومي ابنتاه ي هلا  فقالت ابملاء اللنب يشاب ال فنادى منادي أمر إنه قالت  عزمته؟ من كان  وما

 . عمر منادي وال عمر يراك  ال موضع يف   فإنك ابملاء فامذقيه  اللنب

  ي   فقال،    ذلك  كل  يسمع  وعمر   اخلالء  يف   وأعصيه  املأل   يف   ِلطيعه  كنت  ما  وهللا   الصبية   فقالت
  املوضع   إىل  امض  أسلم  ي  قال  أصبح   فلما  عسه  يف   مضى  مث   املوضع   واعرف  الباب  علم   أسلم 
 .  بعل من هلم وهل هلا املقول ومن القائلة من فانظر 

 اخلطاب  بن  عمر  فأتيت  رجل  هلم  ليس  وإذا  أمها  تيك  وإذا  هلا  بعل  ال  أمي  فإذا  املوضع  فأتيت
  حركة   أببيكم  كان  ولو  أزوجه  امرأة  إىل  حيتاج  من  فيكم  هل  فقال  فجمعهم  ولده  عمر  فدعا  فأخْبته

 زوجة   ِل  الرْحن  عبد  وقال  زوجة  ِل  هللا  عبد  فقال  اجلارية  هذه  إىل  أحد  منكم  سبقه  ما  النساء  إىل
 .  "  عاصم من فزوجها اجلارية  إىل فبعث فزوجن ِل زوجة ال أبتاه ي عاصم وقال

 والعجوز عمر

  الناس   عن  انفرد  املدينة،  إىل   الشام  من  عنه،  هللا  رضي  عمر،   رجع   ملا"    اخللفاء  نوادر  كتاب  يف   جاء
 .فقصدها هلا خباء يف  بعجوز فمر  رعيته، أخبار  ليتعرف

 .ساملاً  الشام من أقبل  قد: قال عنه؟ هللا رضي عمر فعل ما: فقالت
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  أمر   وِل  منذ  عطائه  من  أانلن  ما  ِلنه:  قالت  ؟  وملح :  وقال!  عن  خرياً   هللا  جزاه  ال!  هذا  ي:  فقالت
 . درمهاً  وال ديناراً  املسلمْي

  أحداً  أن ظننت ما وهللا!  هللا سبحان: فقالت املوضع؟ هذا يف  وأنت حبالك عمر يدري وما: فقال
 .ومغرهبا مشرقها بْي ما يدري  وال الناس، على  يلي

:  هلا  قال  مث ،    عمر  ي  العجائز  حىت  منك  أفقه  أحد كل  واعمراه،:  وقال  عنه،  هللا  رضي عمر  فبكى
  . هللا  يرْحك  بنا،  هتزأ  ال :  فقالت  النار؟  من  أرْحه  فإين  عمر،  من  ظالمتك  تبيعين  بكم!  هللا  أمة  ي

 . ديناراً  وعشرين ِبمسة ظالمتها  اشرتى  حىت يزل  ومل .بك أهزأ  لست: عمر فقال

  عنه،   هللا  رضي  مسعود،  بن  هللا  وعبد  عنه،  هللا  رضي  طالب،  أيب  بن  علي  أقبل  إذ  كذلك  هو  فبينما
  شتمت!  واسوأَته:  وقالت  رأسها  على  يدها  العجوز  فوضعت!  املؤمنْي  أمري   ي  عليك  السالم:  فقاال
  قطعة   طلب   مث  هللا،  يرْحك  عليك،  أبس   ال :  عنه  هللا   رضي   عمر   هلا  فقال  وجهه؟  يف   املؤمنْي  أمري 
  ما   هذا:  الرحيم  الرْحن  هللا  بسم:  فيها  وكتب  مرقعته  من  قطعة  فقطع  َيد،  فلم  فيها  يكتب  جلد

  تدعي   فما.  ديناراً   وعشرين  ِبمسة  كذا،  يوم   إىل  اخلالفة  وِل  منذ  ظالمتها  فالنة  من  عمر  اشرتى
 . مسعود  وابن  علي  ذلك   على   شهد  منه،  بريء  فعمر  تعاىل   هللا  يدي  بْي   احملشر  يف   وقوفه  عند  عليه

 . " ريب  هبا ألقى كفن  يف  فاجعلها  مت أان إذا : له  وقال ولده إىل  دفعها مث

 شكوى الزوجة لوالدها

هحا  فحاِطمحةح   أنَّ "    عنه  هللا  رضي  طالب  أيب  بن  علي  عن  "  البخاري  صحيح   يف   جاء مُ   عحلحي ْ  شحكحتْ   السَّالح
ْدُه،  ف حلحمْ   فحاْنطحلحقحتْ   سحيْبٌ،   وسلَّمح   عليه   هللاُ   صحلَّى   النَّيبَّ   فأتحى  الرَّححا،  أثحرِ   ِمن  ت حْلقحى  ما  عحاِئشحةح   ف حوحجحدحتْ   جتِح

  هللاُ   صحلَّى   النَّيبُّ   فحجحاءح  فحاِطمحةح،  ِبحِجيءِ   عحاِئشحةُ   أْخْبححْتهُ   وسلَّمح   عليه  هللاُ   صحلَّى النَّيبُّ   جحاءح   ف حلحمَّا  فأْخْبححهْتحا،
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نحا  وسلَّمح   عليه ن حنحا   ف حقحعحدح .  محكحاِنُكمحا  علحى :  ف حقحالح   ِِلُقومح،  فحذحهحْبتُ   محضحاِجعحنحا،  أخحْذانح   وقدْ   إلحي ْ   حىتَّ   بي ْ
رْيًا  ُأعحلِ ُمُكما  أالح :  وقحالح   صحْدِري،  علحى  قحدحمحْيهِ   ب حْردح   وجحْدتُ   محضحاِجعحُكما  أخحْذمُتا  إذحا  سحأحْلُتمحاين؟  ممَّا  خح

ِثْيح،  أْرب حًعا ُتكحْبِ حا اثً  وُتسحبِ ححا وثحالح ِثْيح،وثح  ثحالح ا الح اثً   وحتحْمحدح ِثْيح؛ ثحالح رْيٌ  فحهو وثحالح  . "خحاِدمٍ  ِمن لحُكما خح

 نصرة اِلب البنته املتزوجة

 بذلكح   فحسحِمعحتْ   جحْهٍل،  أيب   بْنتح   خحطحبح   عحِليًّا  إنَّ :    ُمحْرحمحةح   ْبنح   اْلِمْسوحر  عنجاء يف صحيح البخاري "  
،  ت حْغضحبُ   ال   أنَّكح   ق حْوُمكح   ي حْزُعمُ :  فقالحتْ   وسلَّمح،   عليه  هللاُ   صحلَّى  اَللَِّ   رحسولح   فأتحتْ   فاِطمحُة،   وهذا   لِبحناِتكح

  أمَّا:  يقولُ   تحشحهَّدح   ِحْيح   فحسحِمْعُتهُ   وسلَّمح،   عليه  هللاُ   صحلَّى   اَللَِّ   رحسولُ   فحقامح !  جحْهلٍ   أيب   بْنتح   انِكحٌ   عحِليٌّ 
قحِن،  فححدَّثحن   الرَّبِيِع،  بنح   العاصِ   أاب   أْنكحْحتُ   ب حْعُد؛ ،  بحْضعحةٌ   فاِطمحةح   وإنَّ   وصحدح   أنْ   أْكرحهُ   وإين ِ   ِمنِ 

  فحرتححكح   واِحٍد،  رحُجلٍ   ِعْندح   اَللَِّ   عحُدو ِ   وبِْنتُ   وسلَّمح   عليه  هللاُ   صحلَّى  اَللَِّ   رحسولِ   بْنتُ   جتحْتحِمعُ   ال  واَللَِّ   يحُسوءحها،
 " .اخِلْطبحةح  عحِليٌّ 

 ضرب أخته

  أحْينح : قحالح  زُْهرحةح  بحِن  ِمنْ  رحُجلٌ  ف حلحِقيحهُ  السَّْيفِ  ُمت حقحلِ دح  ُعمحرُ  خحرحجح "  سعد الن  الكْبى الطبقاتجاء يف 
  ق حت حْلتح   وحقحدْ   زُْهرحةح   وحبحِن   هحاِشمٍ   بحِن   يف   أتحْمحنُ   وحكحْيفح :  قحالح .  حُمحمًَّدا  أحقْ ُتلح   أحنْ   ُأرِيدُ :  ف حقحالح   ُعمحُر؟  يح   ت حْعِمدُ 

 أحُدلُّكح   أحفحال :  قحالح .  عحلحْيهِ   أحْنتح   الَِّذي   ِدينحكح   وحت حرحْكتح   صحب حْوتح   قحدْ   ِإال  أحرحاكح   محا:  ُعمحرُ   ف حقحالح   قحالح   حُمحمًَّدا؟
نحكح  ِإنَّ   ُعمحُر؟  يح   اْلعحجحبِ   عحلحى ت ْ   ذحاِمًرا   ُعمحرُ   فحمحشحى  قحالح .  عحلحْيهِ   أحْنتح   الَِّذي  وتركا صبوا  قد  وحُأْختحكح   خح
مُهحا  ححىتَّ  عح   ف حلحمَّا  قحالح .  خحبَّابٌ   لحهُ   يُ قحالُ   اْلُمهحاِجرِينح   ِمنح   رحُجلٌ   وحِعْندحمُهحا  أحَتح   ت حوحارحى   ُعمحرح   ِحسَّ   خحبَّابح   مسِح

نحمحةُ   هحِذهِ   محا:  ف حقحالح   عحلحْيِهمحا  فحدحخحلح .  اْلب حْيتِ   يف  ْعتُ هحا  الَّيِت   اهْلحي ْ : ف حقحاال  طه  يقرؤون  وكانوا  الح قح   ِعْندحُكْم؟  مسِح
ا  محا ِديثًا  عحدح ثْ نحاهُ   حح ن حنحا  حتححدَّ ُنهُ   لحهُ   ف حقحالح   قحالح   صحب حْومتُحا؟  قحدْ   ف حلحعحلَُّكمحا:  قحالح .  ب حي ْ ت ْ   كحانح   ِإنْ   ُعمحرُ   يح   أحرحأحْيتح :  خح
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؟  غحرْيِ   يف   احلْحقُّ  ْتِنهِ   عحلحى  ُعمحرُ   ف حوحثحبح   قحالح   ِديِنكح ف حعحْتهُ   ُأْخُتهُ   فحجحاءحتْ   شحِديًدا  وحْطأً   ف حوحِطئحهُ   خح  زحْوِجهحا  عحنْ   فحدح
 أحْشهحدُ   ِديِنكح   غحرْيِ   يف   احلْحقُّ   كحانح   ِإنْ   ُعمحرُ   يح :  غحْضبح   وحِهيح   ف حقحالحتْ   وحْجُههحا  فحدحِميح   ن حْفححةً   بِيحِدهِ   ف حن حفحححهحا

ا  أحْعُطوين   : قحالح   ُعمحرُ   يحِئسح   ف حلحمَّا .  اَللَِّ   رسول  حممدا  أن  وحأحْشهحدُ   اَللَُّ   ِإال  ِإلحهح   ال  أحنْ    الذي  الكتاب  هحذح
 .  اْلُكُتبح  ي حْقرحأُ  ُعمحرُ   وحكحانح  قحالح . فأقرأه  عندكم

  ف حت حوحضَّأح   ُعمحرُ   ف حقحامح   قحالح .  ت حوحضَّأْ   أحوْ   فحاْغتحِسلْ   ف حُقمْ   اْلُمطحهَُّرونح   ِإالَّ   ميححسُّهُ   وحال  رِْجسٌ   ِإنَّكح   :ُأْخُتهُ   ف حقحالحتْ 
  الصَّالةح   وحأحِقمِ   فحاْعُبْدين   أحانح   ِإالَّ   ِإلهح   ال  اَللَُّ   أحانح   ِإنَِّن : »ق حْوِلهِ   ِإىلح   انْ ت حهحى  ححىتَّ   طه  ف حقحرحأح   اْلِكتحابح   أحخحذح   مثَّ 

عح   ف حلحمَّا.  حُمحمَّدٍ   عحلحى  ُدلُّوين :  ُعمحرُ   ف حقحالح   قحالح .  14:  طه  ِلذِْكِري«   اْلب حْيتِ   ِمنح   خحرحجح   ُعمحرح   ق حْولح   خحبَّابٌ   مسِح
ةح   تحُكونح   أحنْ   أحْرُجو  فحِإين ِ ]  ُعمحرُ   يح   أحْبِشرْ :  ف حقحالح  لحةح   لحكح   -   وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى   -  اَللَِّ   رحُسولِ   دحْعوح   لحي ْ

  اَللَُّ   صحلَّى   -  اَللَِّ   وحرحُسولُ   قحالح .[  ِهشحامٍ   ْبنِ   بِعحْمِرو  أحوْ   اخْلحطَّابِ   ْبنِ   ِبُعمحرح   اإِلْسالمح   أحِعزَّ   اللَُّهمَّ :  اخْلحِميسِ 
 . ". الصَّفحا أحْصلِ  يف  الَّيِت  الدَّارِ  يف  -  وحسحلَّمح  عحلحْيهِ 

 للناس  البشاشة

 عليه  هللا   صلى  هللا   رسول   كان "   :قال  العاص  بن  عمرو  عن جاء يف الشمائل احملمدية للرتمذي "  
.  بكر   أبو   أو   خري   أان  هللا   رسول   ي   فقلت  القوم،  خري   أين    ظننت   حىت   علي    وحديثه  بوجهه  يقبل  وسلم
  أم  خري  أان  هللا  رسول  ي: فقلت. عمر: فقال. عمر  أم خري  أان  هللا  رسول  ي : فقلت بكر  أبو : فقال

   " .  سألته أكن  مل أين   فلوددت فصدقن  هللا رسول  سألت فلم ا  عثمان،  قال. عثمان

 رابح  مال

 ابملحِدينحةِ   اِلْنصحارِ   أْكث حرح   طحْلححةح   أبو  كانح "    عنه  هللا  رضي  مالك  بن  أنس  عنجاء يف صحيح البخاري "  
  هللاُ   صحلَّى  اَللَِّ   رحسولُ   وكانح   املحْسِجِد،  ُمْست حْقِبلحةح   وكحانحتْ   بحرْيُححاءح،  إلحْيهِ   أْموحاِلهِ   أححبُّ   وكانح   َنحٍْل،  ِمن  محااًل 
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  اْلِْبَّ   ت حنحاُلوا   لحنْ : }اْليحةُ   هِذه   أُْنزِلحتْ   ف حلحمَّا:  أنحسٌ   قحالح .  طحيِ بٍ   ِفيهحا  محاءٍ   ِمن  ويحْشرحبُ   يحْدُخُلهحا  وسلَّمح   عليه
   . عمران آل{حتُِبُّونح  ممَّا تُ ْنِفُقوا ححىتَّ 

،   رحسولح   ي:  ف حقحالح   وسلَّمح   عليه  هللاُ   صحلَّى  اَللَِّ   رحسولِ   إىل   طحْلححةح   أبو   قحامح  :  يقولُ   وت حعحاىلح   ت حبحارحكح   اَللَّح   إنَّ   اَللَِّ
قحةٌ   وإهنَّحا  بحرْيُححاءح،  إِلحَّ   أْموحاِل   أححبَّ   وإنَّ   عمران،  آل{  حتُِبُّونح   ممَّا  تُ ْنِفُقوا  ححىتَّ   اْلِْبَّ   ت حنحاُلوا   لحنْ } ،   صحدح   َلِلَِّ

، ِعْندح  وُذْخرحهحا برَّهحا  أْرُجو   هللاُ  صحلَّى  اَللَِّ  رحسولُ  ف حقحالح : قحالح . اَللَُّ  أرحاكح  ححْيثُ   اَللَِّ  رحسولح  ي  فحضحْعهحا  اَللَِّ
ْعتُ   وقدْ   رحاِبٌح،   محالٌ   ذلكح   رحاِبٌح،  محالٌ   ذلكح   بحٍخ،:  وسلَّمح   عليه ،  ما  مسِح   يف   جتحْعحلحهحا  أنْ   أرحى  وإين ِ   قُ ْلتح

 . . " عحمِ هِ  وبحِن  أقحارِِبهِ  يف  طحْلححةح  أبو ف حقحسحمحهحا. اَللَِّ  رحسولح  ي  أفْ عحلُ : طحْلححةح  أبو ف حقحالح .  اِلقْ رحِبْيح 

 العبارات أبحسن زوجها من الزوجة شكوى

  النَّيب ِ   ِنسحاءِ   عحلحى  محْظُعونٍ   ْبنِ   ُعْثمحانح   اْمرحأحةُ   دحخحلحتِ : "قحالح   ُموسحى  أحيب   عحنْ جاء يف صحيح ابن حبان "  
ئحةِ  سحيِ ئحةح  ف حرحأحيْ ن حهحا وحسحلَّمح  عحلحْيهِ  اَللَُّ  صحلَّى  محا  قحالحتْ  ب حْعِلكِ  ِمنْ  أحْغىنح  رحُجلٌ  قُ رحْيشٍ  يف  محا لحكِ   محا ف حُقْلنح  اهْلحي ْ

ُلهُ   وحأحمَّا  فحصحائِمٌ   هنححارُهُ   أحمَّا  شحْيءٌ   ِمْنهُ   لحنحا   ذحِلكح   فحذحكحْرنح   وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى   النَّيبُّ   فحدحخحلح   قحالح   ف حقحائِمٌ   لحي ْ
  اَللَِّ   رحُسولح   يح   ذحاكح   وحمحا  قحالح   ُأْسوحةٍ   يف   لحكح   أحمحا  ُعْثمحانُ   يح   فقحالح   وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى   النَّيبُّ   ف حلحِقيحهُ   لحهُ 

  جِلحسحِدكح   وحِإنَّ   ححقًّا  عحلحْيكح   ِِلحْهِلكح   وحِإنَّ   الن َّهحارح   وحتحُصومُ   اللَّْيلح   ف حت حُقومُ   أحْنتح   أحمَّا  قحالح   وحأُمِ ي  أحيب   ِفدحاكح 
ُهمُ   قحالح   وحأحْفِطرْ   وحُصمْ   وحَنحْ   صحل ِ   ححقًّا  عحلحْيكح  ْرأحةُ   فحأحت حت ْ   محهْ   هلححا  ف حُقْلنح   عحُروسٌ   كحأحهنَّحا  عحِطرحةً   ذحِلكح   ب حْعدح   اْلمح
 .  "الناس أحصحابح  محا أحصحاب حنحا قحالحتْ 

 ابنته طالق  من اِلب خوف

  اخلحطَّابِ   بنح   ُعمحرح   أْسأحلح   أنْ   ُأرِيدُ   سحنحةً   محكحْثتُ   " عن عبدهللا بن عباس :   صحيحه   يف   البخاري  روى
بحةً   أْسأحلحهُ   أنْ   أْستحِطيعُ   فحما  آيحٍة،  عن ي ْ ْعنحا  ف حلحمَّا  معُه،  فحخحرحْجتُ   ححاجًّا  خحرحجح   حىتَّ   له،   هح  بب حْعضِ   وُكنَّا  رحجح



 قصص الكرام ... كأنك في بيوتهم 

 

69    

 

 

 أِمريح   ي :  ف حُقلتُ   معُه،  ِسْرتُ   مثَّ   ف حرحغح،  حىتَّ   له  ف حوحق حْفتُ :  قالح   له،  حِلحاجحةٍ   اِلرحاكِ   إىل   عحدحلح   الطَّرِيقِ 
  ححْفصحةُ   تِلكح :  فحقالح   أْزوحاِجِه؟  ِمن  وسلَّم  عليه  هللاُ   صلَّى  النَّيب ِ   علحى  تحظحاهحرحَتح   اللَّتحانِ   محنِ   املُْؤِمِنْيح،
ُرِيدُ   ُكْنتُ   إنْ   واَللَِّ :  ف حُقلتُ :  قالح   وعحاِئشحُة، بحةً   أْستحِطيعُ   فحما  سحنحٍة،  ُمْنذُ   هذا  عن  أْسأحلحكح   أنْ   ِلح ي ْ ،  هح   لحكح

ُْتكح   ِعْلمٌ   ِل  كانح   فإنْ   فحاْسأحْلِن،  ِعْلمٍ   ِمن  ِعنِدي   أنَّ   ظحن حْنتح   ما  ت حْفعحْل،  فال :  قالح    قالح   مثَّ :  قالح   به،  خحْبَّ
،   ما   ِفيِهنَّ   اَللَُّ   أنْ زحلح   حىتَّ   أْمًرا،   لِلنِ سحاءِ   ن حُعدُّ   ما  اجلحاِهِليَّةِ   يف   ُكنَّا   إنْ   واَللَِّ :  ُعمحرُ   ما  هلنَّ   وقحسحمح   أنْ زحلح

نحا:  قالح   قحسحمح، ا  صحن حْعتح   لو:  اْمرحأحِت   قالتِ   إذْ   أأتححمَُّرُه،  أْمرٍ   يف   أانح   فحبي ْ ا،   كحذح   ما:  هلححا  ف حُقلتُ :  قالح   وكحذح
ًبا:  ِل   فحقالحتْ   ُأرِيُدُه،  أْمرٍ   يف   تحكحلُُّفِك؟  وِفيمح   هحاُهنحا؟  وِلما  لحِك؟   أنْ   ُترِيدُ   ما!  اخلحطَّابِ   اْبنح   ي  لكح   عحجح

  ُعمحرُ   ف حقحامح   غحْضبحانح،  يحومحهُ   يحظحلَّ   حىتَّ   وسلَّم  عليه  هللاُ   صلَّى   اَللَِّ   رحسولح   لحرُتحاِجعُ   ابْ ن حتحكح   وإنَّ   أْنتح   تُ رحاجحعح 
  هللاُ   صلَّى  اَللَِّ   رحسولح   لحرُتحاِجِعْيح   إنَّكِ   بُ ن حيَُّة،  ي :  هلححا  فحقالح   ححْفصحةح،  علحى  دحخحلح   حىتَّ   محكحانحهُ   ِردحاءحهُ   فأخحذح 
ُركِ   أين ِ   ت حْعلحِمْيح :  ف حُقلتُ   لحنُ رحاِجُعُه،  إانَّ   واَللَِّ :  ححْفصحةُ   فحقالحتْ !  غحْضبحانح؟  يحومحهُ   يحظحلَّ   حىتَّ   وسلَّم   عليه   ُأححذِ 

،  ُعُقوبحةح  ب حهحا   الَّيت  هِذه  ي حُغرَّنَّكِ   ال  بُ ن حيَُّة،  ي  وسلَّم،   عليه  هللاُ   صلَّى  رحسولِهِ   وغحضحبح   اَللَِّ   ُحْسنُ هحا  أْعجح
هحا  وسلَّم   عليه  هللاُ   صلَّى   اَللَِّ   رحسولِ   ُحبُّ    أُم ِ   علحى  دحخحْلتُ   حىتَّ   خحرحْجتُ   مثَّ :  قالح   -عحاِئشحةح   يُرِيدُ -  إيَّ
ًبا:  سحلحمحةح   أُمُّ   فحقالحتْ   فحكحلَّْمتُ هحا،  منها،  ِلقحرحابحيت  سحلحمحةح    شحيءٍ   ُكل ِ   يف   دحخحْلتح !  اخلحطَّابِ   اْبنح   ي  لكح   عحجح
تحِغيح   حىتَّ  ْتِن   وأحْزوحاِجِه،  وسلَّم  عليه  هللاُ   صلَّى  اَللَِّ   رحسولِ   بْْيح   تحْدُخلح   أنْ   ت حب ْ   كحسحرحْتِن   أْخًذا  -واَللَِّ -   فأخحذح
ين   ِغْبتُ   إذحا  اِلْنصحارِ   ِمنح   صحاِحبٌ   ِل  وكانح   ِعنِدهحا،  ِمن  فحخحرحْجتُ   أِجُد،   ُكْنتُ   ما  ب حْعضِ   عن   ابخلحْبحِ،   أَتح
  يحِسريح   أنْ   يُرِيدُ   أنَّه  لحنحا  ذُِكرح   غحسَّانح،   ُمُلوكِ   ِمن  محِلًكا  ن حتحخحوَّفُ   وَنحْنُ   ابخلحْبحِ،  آتِيهِ   أانح   ُكْنتُ   غحابح   وإذحا

نحا،  حتْ   ف حقحدِ   إلحي ْ ،  يحُدقُّ   اِلْنصحاِريُّ   صحاِحيب   فحِإذحا   منه،  ُصُدورانح   اْمتحألح :  ف حُقلتُ   افْ تحْح،  افْ تححِ :  فحقالح   البحابح
،  ِمن  أشحدُّ   بحلْ :  فحقالح   الغحسَّاينُّ؟  جحاءح  :  ف حُقلتُ   أْزوحاجحُه،  وسلَّم  عليه  هللاُ   صلَّى  اَللَِّ   رحسولُ   اْعت حزحلح   ذلكح
  وسلَّم   عليه  هللاُ   صلَّى  اَللَِّ   رحسولُ   فحِإذحا   ِجْئُت،  حىتَّ   فأْخُرجُ   ث حْويب،  فأخحْذتُ   وعحاِئشحةح،   ححْفصحةح   أْنفُ   رحغحمح 

هحا  ي حْرقحى  له  محْشُربحةٍ   يف  مٌ   بعحجحلحٍة،  عحلحي ْ   الدَّرحجحِة،   رحْأسِ   علحى  أْسوحدُ   وسلَّم  عليه  هللاُ   صلَّى  اَللَِّ   ِلرحسولِ   وُغالح
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  هللاُ   صلَّى   اَللَِّ   رحسولِ   علحى   ف حقحصحْصتُ :  ُعمحرُ   قالح   ِل،   فأِذنح   اخلحطَّاِب،  بنُ   ُعمحرُ   هذا:  ُقلْ :  له  ف حُقلتُ 
،  هذا  وسلَّم  عليه   وإنَّه   وسلَّم،  عليه  هللاُ   صلَّى  اَللَِّ   رحسولُ   ت حبحسَّمح   سحلحمحةح   أُم ِ   ححِديثح   ب حلحْغتُ   ف حلحمَّا  احلحِديثح
نحهُ   ما  ححِصريٍ   لحعحلحى نحهُ   بي ْ   ق حرحظًا   رِْجلحْيهِ   ِعْندح   وإنَّ   لِيٌف،   ححْشُوهحا  أحدحمٍ   ِمن  ِوسحادحةٌ   رحْأِسهِ   وحتحْتح   شحيٌء،   وبي ْ

ْنِبهِ   يف   احلحِصريِ   أث حرح   ف حرحأحْيتُ   ُمعحلَّقحٌة،  أحهحبٌ   رحْأِسهِ   وِعْندح   محْصُبواًب، ْيُت،   جح ؟  ما:  فحقالح   ف حبحكح :  ف حُقلتُ   يُ ْبِكيكح
،  رحسولح   ي   هلمُ   تحُكونح   أنْ   ت حْرضحى  أحمحا:  فحقالح !  اَللَِّ   رحسولُ   وأحْنتح   ِفيِه،  مُها  ِفيما  وق حْيصحرح   ِكْسرحى  إنَّ   اَللَِّ

نْ يحا  " .  .اْلِخرحةُ  ولحنحا الدُّ

 تغيري خلق هللا 

 وحالنَّاِمصحاتِ   وحاْلُمْست حْومِشحاِت،  الوحامِشحاتِ   اَللَُّ   لحعحنح جاء يف صحيح مسلم " عن عبدهللا بن مسعود قال :  
  يُ قحالُ   أحسحدٍ   بحِن   ِمن  اْمرحأحةً   ذلكح   ف حب حلحغح :  قالح   هللاِ   خحْلقح   املُغحريِ حاتِ   لِْلُحْسنِ   وحاْلُمت حفحلِ جحاتِ   وحاْلُمت حنحمِ صحاِت،

 الوحامِشحاتِ   لحعحْنتح   أنَّكح   عحْنكح   ب حلحغحِن   ححِديثٌ   ما:  فحقالحتْ   فأت حْتهُ   الُقْرآنح،  ت حْقرحأُ   وحكحانحتْ   ي حْعُقوبح   أُمُّ :  هلححا
 ال ِل وحما: هللاِ  عبدُ  فحقالح  هللِا، خحْلقح  املُغحريِ حاتِ  لِْلُحْسنِ  وحاْلُمت حفحلِ جحاِت، وحاْلُمت حنحمِ صحاتِ  وحاْلُمْست حْومِشحاِت،

  بْْيح   ما  ق حرحْأتُ   لقحدْ :  املحْرأحةُ   فحقالتِ   هللاِ   ِكتحابِ   يف   وحهو  وسلَّمح؟  عليه  اَللَُّ   صحلَّى  هللاِ   رحسولُ   لحعحنح   محن  ْلعحنُ أح 
ْدتُهُ   فحما  املُْصححفِ   لحْوححيِ  ْدتِيِه،  لقحدْ   ق حرحْأتِيهِ   ُكْنتِ   لحِئنْ :  فحقالح   وحجح ُكمُ   وحما: }وحجحلَّ   عحزَّ   اَللَُّ   قالح   وحجح  آَتح

  اْلنح،   اْمرحأحِتكح   علحى   هذا   ِمن  شيًئا  أحرحى  فإين ِ :  املحْرأحةُ   فحقالتِ {  فحانْ ت حُهوا  عْنه  هنححاُكمْ   وحما  فحُخُذوهُ   الرَُّسولُ 
 ما :  فحقالحتْ   إلحْيهِ   فحجحاءحتْ   شيًئا،  ت حرح   ف حلحمْ   هللاِ   عبدِ   اْمرحأحةِ   علحى   فحدحخحلحتْ :  قالح   فحاْنُظِري،   اْذهحيب :  قالح 

 "  .جُنحاِمْعهحا ملحْ  ذلكح  كانح   لو  أحما: فحقالح  شيًئا،  رحأحْيتُ 

 

 



 قصص الكرام ... كأنك في بيوتهم 

 

71   

 

 

 الوالدة  مع اِلدب

ث حْتِن "    الكْبى   الطبقات  يف   جاء   وحكحانح .  ِحجحازِيَّةً   اْمرحأحةً   حُمحمَّدٍ   أُمُّ   كحانحتْ :  قحالحتْ   ِسريِينح   بِْنتُ   ححْفصحةُ   ححدَّ
ح   اْشرتححى  ث حْوابً   هلححا  اْشرتححى  ِإذحا  حُمحمَّدٌ   وحكحانح .  الصِ ْبغُ   يُ ْعِجبُ هحا دُ   محا  أحْلْيح   ُكلَّ   كحانح   فحِإذحا  ب حقحائِهِ   يف   ي حْنُظرُ   ال  َيِح

هحا   صحْوتحهُ   رحاِفًعا  رحأحيْ ُتهُ   وحمحا:  قحالحتْ .  ثِيحاهبححا  هلححا  صحبحغح   ِعيدٍ   ي حْومِ  اْلُمْصِغي  كحلَّمحهحا  كحلَّمحهحا  ِإذحا  وحكحانح   قحطُّ   عحلحي ْ   كح
هحا   .اِبلشَّْيءِ  ِإلحي ْ

ث حنحا:  قحالح   حُمحمَّدٍ   ْبنُ   بحكَّارُ   أحْخْبححانح :  وقحالح    ال  رحُجلٌ   رحآهُ   لحوْ   أُمِ هِ   ِعْندح   كحانح   ِإذحا  كحانح   حُمحمًَّدا  أحنَّ  عحْونٍ   اْبنُ   ححدَّ
 . عندها كالمه  خحْفِضهِ  ِمنْ  محرحًضا ِبهِ  أحنَّ  ظحنَّ  ي حْعرِفُهُ 

 جابر عثرات الكرام 

  كان  أسد،  بن   من  بشر  بن  خزمية  له  يقال  رجل  سليمان  أيم   يف   كان "    نوادر اخللفاء  جاء يف كتاب 
 الدهر   به  قعد  حىت  احلالة  تلك  على  يزل  فلم  ابإلخوان،  وبر  وفضل  حسنة  ونعمة  ظاهرة  مروءة  له

  تغريهم  له   الح   فلما  ملوه،  مث  فواسوه   يؤاسيهم،  وكان   عليهم  يتفضل  كان   الذين  إخوانه  إىل  فاحتاج
  على   عزمت  وقد  تغريًا،  إخواين  من  رأيت  قد  عمي،   ابنة  ي :  هلا  فقال  عمه،  ابنة  وكانت  امرأته  أتى
  وكان   حائراً   وبقي  نفد  حىت   عنده   ِبا  يتقوت   وأقام  اببه  فأغلق  املوت،   َيتين   أن   إىل  بييت  ألزم   أن

  إذ   جملسه  يف   هو  فبينما  كرمه،  ِلجل  بذلك  مسي  وإمنا  اجلزيرة،  متوِل  الربعي  الفياض  عكرمة  يعرفه
 أغلق وإنه يوصف ال أمر إىل صار قد: فقالوا حاله؟  ما: الفياض عكرمة فقال بشر بن خزمية ذكر
 . بيته ولزم اببه

  الليل   كان   ملا  مث  الكالم  عن  فأمسك  .ال:  فقالوا  مكافئاً؟   وال  مواسياً   بشر  بن   خزمية  وجد   أفما:  قال
  فركب.  أهله  من  سراً   وخرج  دابته  إبسراج  أمر  مث   واحد  كيس  يف   فجعلها  دينار   آالف  أربعة  إىل  عمد
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 مث  الغالم،  من  الكيس  فأخذ  خزمية  بباب  وقف  حىت  سار  مث.  املال  حيمل  غلمانه  من  غالم  ومعه
  هبذا  أصلح :  وقال  الكيس،  فناوله  خزمية  إليه  فخرج  بنفسه  فدفعه  الباب  إىل  وتقدم  عنه  أبعده

  جعلت  أنت؟   من:  له  وقال  الدابة،   بلجام  أمسك  مث   يده   عن  فوضعه  ثقيالً   فرآه  فتناوله  شأنك،
 . فداك

  أن   إال  أقبله  فما:  قال  تعفن؟  أن  أريد  والساعة  الوقت  هذا  يف   جئتك  ما  هذا  ي:  عكرمة  له  فقال
 . الكرام عثرات جابر أان: فقال أنت؟  من عرفتن

  هللا   أتى  فقد  أبشري:  هلا   فقال  عمه،  ابنة  إىل   ابلكيس  خزمية  ودخل  مضى  مث.  ال:  قال  .زدين:  قال
 .فاسرجي قومي.  كثرية  فهي فلوساً  كانت   ولو واخلري  ابلفرج

 عكرمة   وأما  يصدق،  وال   الداننري   خشونة  فيجد  بيده  يلمسها  فبات  .السراج  إىل   سبيل   ال :  قالت
.  وارَتبت  ذلك  فأنكرت  بركوبه  فأخْبت  عنه  وسألت   فقدته  قد  امرأته  فوجد  منزله  إىل   رجع   فإنه

  زوجة   إىل  إال  أهله  من  سر  يف   غلمانه  من  منفرداً   الليل  من  ءهدو   بعد  خيرج اجلزيرة  واِل:  له  وقالت
 .سرية أو

 خرجت   ما  هذه  ي:  قال  خرجت؟  فيما  فخْبين:  قالت  .منها  واحدة  يف   خرجت  ما  أين  اعلمي:  فقال
 . إذاً  تكتمينه: قال ختْبين؟ أن بد ال : قالت  .أحد  يب يعلم  أن  أريد  وأان الوقت  هذا يف 

  أن   أحتبْي  قال  مث.  عليه  ورده  قوله  من  كان  وما  وجهها  على  ابلقصة  فأخْبها  .أفعل  فإين:  قالت
 . ذكرت ما إىل وركن سكن قد قليب   فإن ال:  قالت أيضاً؟  لك أحلف

  عبد   بن  سليمان   يريد  جتهز   إنه   مث   حاله   من  كان  ما  وأصلح   الغرماء  صاحل  أصبح   فلما  خزمية  وأما
  وكان  ِبكانه،  فأخْبه  احلاجب  دخل   واستأذن  ببابه   وقف   فلما   بفلسطْي،  يومئذ   انزالً   وكان   امللك،
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  له  فقال  ابخلالفة  عليه  سلم   دخل  فلما   له،   فأذن  به   عارفاً   سليمان  وكان.  وكرمه  ِبروءته  مشهوراً 
 .احلال سوء: قال عنا؟ أبطأك  ما خزمية، ي : امللك عبد بن سليمان

 اْلن؟   إلينا هنضت فبم :  قال .املؤمنْي أمري  ي ضعفي: قال إلينا؟ النهضة من منعك فما: قال

  من   وكان  الباب  يطرق   ورجل  إال  أشعر  مل  الليل  من  ءهدو   بعد  أين  إال  املؤمنْي  أمري  ي  أعلم  مل:  قال
 . آخره إىل أوهلا من بقصته  وأخْبه وكيت، كيت  أمره

  وما   متنكراً   كان   ِلنه  املؤمنْي  أمري   ي  عرفته  ما:  خزمية:  فقال  الرجل؟  هذا  تعرف  هل:  سليمان  فقال
 . الكرام عثرات جابر إين إال لفظه من مسعت

 مروءته،  على  لكافأانه  عرفناه  لو:  وقال  معرفته  على  امللك  عبد  بن  سليمان  وتلهف  فتلهب:  قال
 عكرمة   عن  عوضاً   عامالً   اجلزيرة  على   املذكور  بشر  بن  خلزمية  فعقد  هبا  فأتى   .بقناة  علي:  قال  مث

  على   فسلما  للقائه، البلد  وأهل  عكرمة  خرج  منها   قرب  فلما  اجلزيرة،  طالباً   خزمية  فخرج.  الفياض
 كفيل   لعكرمة يؤخذ أن  وأمر اإلمارة دار يف  خزمية فنزل. البلد دخال  أن إىل  َجيعاً  سارا مث بعضهما

 ذلك  من  شيء  إىل  ِل  ما:  قال  أبدائها  فطالبه  كثرية  أموالٍ   فضول   عليه  فوجد  فحوسب  حياسب،  وأن
 . سبيل

  من  إليه  أنفذ  مث  احلبس  إىل  به  فأمر   .صانع  أنت  ما  فاصنع   عندي  لست:  قال  .منها  بد   ال :  قال
 .شئت ما فاصنع بعرضه ماله يصون ممن لست  إين:  يقول فأرسل  يطالبه

  خْبه  عمه  ابنة  وبلغ  به،  وأضر  ذلك  فأضناه  أكثر   أو  كذلك  شهراً   فأقام  ابحلديد  يكبل  أن  فأمر
  الساعة   امض:  هلا  وقالت  ومعرفة،  عقل  ذات  وكانت   هلا،  موالة  دعت  مث  لذلك  واغتمت  فجذعت

  إال   أقوهلا  ال:  فقوِل  منك  طلبت   فإذا  نصيحة،  عندي:  وقوِل  بشر  بن  خزمية  اِلمري   هذا  ابب  إىل
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  هذا   كان  ما:  فقوِل  ذلك  فعل  فإذا  خيليك،  أن  فسليه  عليه  دخلت   فإذا  بشر،  بن  خزمية  لألمري 
 . واحلديد والضيق  ابحلبس كافأته.  منك  الكرام عثرات جابر جزاء

  نعم،:  قالت  هلو؟  وإنه  واسوأَته،  صوته  برفيع  اندى   كالمها  خزمية  مسع  فلما.  ذلك  اجلارية  ففعلت
  احلبس   ابب  إىل   هبم   وأتى   إليه  فجمعهم   البلد  أهل  وجوه   إىل   وبعث  فأسرجت  بدابته  لوقته  فأمر
  فلما  القيود  وثقل  واِلمل  الضر  أضناه  متغرياً   احلبس  قاعة  يف   قاعداً   فرآه  معه  ومن  خزمية  ودخل  ففتح 
 فقبله   رأسه  على   أكب  حىت  خزمية  فأقبل   رأسه  فنكس   ذلك  أحشمه  الناس  واىل  عكرمة  إليه  نظر 

 .مكافأِت وسوء فعالك  كرمي:  قال منك؟ هذا أعقب ما: وقال رأسه إليه عكرمة فرفع 

 . نفسه  رجل  يف   القيود  توضع  أن   خزمية  وأمر  عنه  القيود   ففك  ابحلداد   أِت   مث   . ولك  لنا  هللا  يغفر:  قال

  ابهلل   عليك  أقسم :  فقال  . انلك  ما  مثل  الضر   من  ن ينال  أن   أريد:  فقال  ؟ .تريد  ماذا:  عكرمة  فقال
  ما :  فقال.  عنه  االنصراف  وأراد  عكرمة  فودعه  خزمية  دار   إىل   وصال   حىت  َجيعاً   فخرجا .تفعل  ال

 .منك حيائي من أشد عمك بنت من حيائي  وإن  حالك أغري : قال تريد؟ وما: قال . ببارح أنت

  وْحله  عليه  فخلع  خرجا  مث  بنفسه  وخدمه  أمره  وتوىل  خزمية  فقام  معاً   ودخاله  فأهلي  ابحلمام  أمر   مث
  وتذمم  إليها  فاعتذر  عمه،   ابنة  إىل  االعتذار  يف   واستأذنه  داره  إىل  معه  سار  مث  كثرياً   ماالً   معه  وْحل

 .ذلك من

  فأنعم  ابلرملة،  مقيم  يومئذ   وهو  امللك،   عبد  بن  سليمان   إىل  معه  يسري   أن  ذلك  بعد  سأله  مث :  قال
  خزمية  بقدوم فأعلمه احلاجب فدخل امللك عبد بن  سليمان على قدما حىت َجيعاً  وسارا بذلك له
  قال  دخل  فلما !  عظيم  حلادث  إال   هذا  ما  أمران؟  بغري   يقدم  اجلزيرة  واِل :  وقال   ذلك  فراعه  بشر  بن
 . املؤمنْي أمري  ي  اخلري : قال خزمية؟ ي وراءك ما: يسلم أن قبل له
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  من  رأيت   ملا  به   أسرك  أن  فأحببت   الكرام،   عثرات  جبابر  ظفرت:  قال  أقدمك؟  الذي   فما :  قال
 .رؤيته إىل  وتشوقك تلهفك

 . ابلدخول له  فأذن : قال الفياض؟ عكرمة: قال هو؟ ومن: قال

  وابالً  إال له خريك كان  ما عكرمة ي: وقال جملسه من وأدانه به فرحب ابخلالفة عليه وسلم فدخل
  بقضائها   فأمر  ذلك،  ففعل.  رقعة  يف   إليه  حتتاج  وما  كلها   حوائجك  اكتب:  سليمان  قال   مث.  لعيك

  وأرمينية   اجلزيرة   على  له  وعقد  بقناة دعا  مث  ثياابً،  وسفطْي  دينار  آالف  بعشرة  له  وأمر  ساعته،  منه
 . عزلته شئت وإن أبقيته شئت إن  إليك خزمية  أمر:  له وقال وأذربيجان 

  مدة   لسليمان  عاملْي  يزاال  ومل  َجيعاً   عنده  من  انصرفا  مث  املؤمنْي،  أمري   ي   عمله  إىل  اردده  بل  قال
 " .   أعلم وهللا خالفته،

 دينار قصة اِللف 

  كنت:  يقول  ثالمثائة  سنة   يف   الطْبي  جرير  بن  حممد  جعفر  ااب  مسعت"  جاء يف كتاب صفة الصفوة :  
  فرده  دينار  لفأ  فيه  مهياان   وجد  من  احلاج  معاشر  : ينادي  خراسانيا  فرأيت  ومائتْي  اربعْي  سنة  ِبكة
 .الثواب  له هللا ضعفأ علي

  فقري   بلدان  خراساين  ي  له  فقال  حممد  بن  جعفر  مواِل  من  كبري   مكة  هلأ  من  شيخ   إليه  فقام  قال
 حالال   له  تبذله  فيما  يرغب  مؤمن  رجل  بيد  يقع  لعله  منتظرة  وموامسه  معدودة  يمهأ  حاله  شديد  هلهأ

  على  َنيله  ولكنا  فعلأ  ال  قال  دينار  مائة  العشر  قال  يريد  فكم  اخلراساين  قال .    عليك  ويرده  َيخذه
 . وافرتقا  قال  وجل عز هللا
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  فنزل  ظننت  كما  فكان  فاتبعته  للهميان   والواجد  القرحية  صاحب  الشيخ   ن أ   ِل  فوقع  جرير  ابن  قال
  وجدت  قال   غياث  ااب  لبيك   له   قالت  لبابة  ي  :   يقول   فسمعته  واملدخل  الباب  خلقه  مستفلة  دار  ىلإ

  عشره   فقلت  كم  فقال  شيئا  لواجده  جتعل  نأب  قيده  له  فقلت  مطلقا  عليه  ينادي   اهلميان  صاحب
 الفقر  نقاسي  له  فقالت  رده  من  ِل  بد  وال  نعمل  شيء  يأف  وجل  عز  هللا على  َنيله  ولكنا  ال  فقال
  ولعل   واكسنا   اشبعنا   القوم   َتسع  نتأو   ميأو   انأ و   ختانأو   بنات  اربع   ولك  سنة  َخسْي  منذ  معك

  بعد   حشاشيت  حرق أ  وال  فعلأ   لست  هلا  فقال:  ويقضيه  عنك  يكافئه  وأ  فتعطيه  يغنيك  وجل  عز  هللا
 . سنة ومثانْي ست

  اخلراساين   مسعت  النهار  من  ساعات  على  الغد  من  كان  ان  فلما  وانصرفت  القوم  سكت  مث  قال
  هللا  ضعفأ فرده  دينار  لفأ  فيه  مهياان وجد من والبادي  احلاضر من هللا  وفد  احلاج معاشر ي  يقول

  وهللا   وبلدان  ونصحتك  ابِلمس  لك   قلت  قد  خراساين  ي  فقال  الشيخ   إليه   فقام  قال.    الثواب  له
  رجل   بيد   يقع   ن أ  فلعله  دينار   مائة  واجده   اىل  تدفع   ن أ   لك  قلت  وقد  والضرع   الزرع   قليل   فقري 

 العشرة  يف   له  ويكون   عليك  فريده  منها  داننري   عشرة  له   فقل  فامتنعت  وجل   عز  هللا   خياف  مؤمن
 . افرتقا  مث  قال  وجل  عز   هللا  على  َنيله  ولكن  نفعل  ال  اخلراساين  له  فقال  قال،    وصيانة  سرت   الداننري 

  فلما   بكار  بن  للزبري   النسب  كتاب  اكتب  وجلست  اخلراساين  وال  الشيخ   اتبعت  فما  الطْبي  قال
  قلت   خراساين  ي  له  فقال  الشيخ   إليه  فقام  بعينه  النداء  ذلك  ينادي  اخلراساين  مسعت   الغد  من  كان
  يشرتي   العشر  عشر  عشر  دينار   عطا  العشر  عشر   مسأ  لك   وقلت   منه  العشر  مسأ  ولأ  لك

  ذلك   وَيعل  حيلبها  شاة  دينار  وبنصف  ابِلجرة  ِبكة  للمقيمْي  عليها  يستفي  قريبة  دينار   بنصف
 .وجل عز هللا على  َنيله ولكن  نفعل ال قال غذاء لعياله
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  امش   له  فقال  حماسبتك  من  وارحنا  الليل  انمأ  ودعن   مهيانك  خذ  تعال  له  وقال   الشيخ   فجذبه  قال
  ادخل :    وقال  خرج  ن أ  لبث   فما  الشيخ   فدخل  وتبعتهما  اخلراساين  وتبعه  الشيخ   فمشى  يدي   بْي
  ِبارية   خرق   من  سودأ   اهلميان   منها   خرجأف  مزبلة  له  درجة  حتت   فنبش  ودخلت  فدخل   خراساين   ي

 صب  مث  وثيق  شد  من  سهأر   حل   مث قال  هيماين هذا  هذا   وقال  إليه  فنظر  مهيانك  هذا  فقال  غالظ
  بيده   املال  ورد  الشمال  بيده   اهلميان  فم  مسكأ و   داننريان  هذه  وقال   مرارا   وقلبه   نفسه  حجر  يف   املال

 فقال  رجع  الدار   ابب  بلغ   فلما   اخلروج  راد أ  مث  كتفه  على  ووضعه  سهال   شدا  شده   مث   فيه  اليمىن 
  على   ففرقه  ثلثها  اخرج  ِل   فقال  دينار  الفآ   ثالثة  هذه   من  وترك  هللا  رْحه  يبأ  مات  شيخ   ي  للشيخ 

  وشددهتا  دينار   الف  ثلثها   واخرجت  ذلك  ففعلت  حلجتك  نفقة  واجعله  رحلي  وبع  عندك  الناس   حقأ
  لك  هللا  ابرك  خذه  منك  به  حقأ  رجال   هاهنا  اىل  خراسان  من  خرجت  منذ  رأيت  وما  اهلميان  هذا  يف 

 .  فيه

 مشدود   شيخا  وكان  وردين   فلحقن  غياث  ابو  فعدا   اخلراساين   خلف   فوليت  قال   وتركه  وىل  مث   قال
 يف  تتبعن يتكأر  فقد اجلس  ِل فقال سنة ومثانْي ستاً  له نأ  ذكر احلاجبْي معصب بشريط  الوسط

 يقول  مالكا  مسعت  يقول  الريبوعي  يونس  بن  ْحدأ  مسعت  واليوم،    ابِلمس  خْبان  وعرفت  يوم  ولأ
  هللا   رضي  وعلي  لعمر  قال  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  ن أ  عمر  بن  هللا  عبد  عن  يقول  انفعا  مسعت
  عز   هللا  على  هلا  فرتد  ترداها  وال  فاقبالها  نفس  استشراف  وال  مسالة  بال   هبدية   هللا  اَتكما  اذا  عنهما
 . حضر ملن واهلدية هللا من هدية وهذه وجل

 فحل  عشرة  فصران  واقعدين   وقعد  مهاأو   وزوجته  خواتهأو   ببناته  فصاح  وفالنة  وفالنة  لبابة  ي  قال  مث
  فمدوا  يبسطونه  حجر  له  قميص  هلن   كان  وما  حجري  فبسطت   حجوركم  ابسطوا   وقال  اهلميان

  وكانت   اهلميان  فرغ   حىت  دينار  ولك  قال  ِلإ  العاشر  بلغ  ذاإ  حىت   دينارا  دينارا  يعد  قبلأو   يديهمأ
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  ابملائة   صيانيت  سرور  من  داخلن   مما  شدأ  غناهم  سرور  من  فداخلن  دينار  مائة  صابنأف  فيها  ألفاً 
 . دينار

 انه  كنصح ِل  واين  املته  وال  قط  املال  هذا  رأيت  وما  ملبارك  نكإ   فىت  ي  ِل   قال  اخلروج  ردتأ  فلما
  فيه فيصلْي  انزعه  مث  اخللق  القميص  هذا يف  الغداة صلي أف قوم أ  كنت   اين  واعلم به  فاحتفظ حالل
  ِل   وجل  عز  هللا  فتح   ِبا  النهار  آخر  يف   عودأ  مث  والعصر  الظهر  بْي  ما  اىل  اكتسب  مث   واحدة  واحدة

  خرةاْل  وعشاء  املغرب  فيه  فيصلْي   فيتداولنه  انزعه  مث   نبذت  بقول  ومن  وكسريات  ومتر  اقط  من
 احلامل  ثواب  ضعفأ و   قْبه  يف   املال  صاحب  ورحم   خذانأ  ِبا  وايك  ونفعن  خذن أ  ِبا  هللا  فنفعهن
 . له وشكر للمال

  جرةاِل  عطي أو   سافرأ و   الورق   منها  شرتي أو   هبا   اتقوت   سنتْي  العلم   هبا  وكتبت  فودعته  جرير  ابن   قال
 ووجدت   بشهور   ذلك  بعد  مات  نه ا  فقيل  ِبكة  الشيخ   عن  سألت  وَخسْي  ست   سنة  بعد  كان  فلما
  بذلك   حدثهمأف  والدهنأو   زواجهنأ  على  نزلأ  وكنت  مهنأو   ختاناِل  وماتت  ملوك  حتت  ملوكا   بناته

  منهم  بقي  ما نها  ومائتْي تسعْي سنة يف  البجلي حيان  بن  حممد حدثن  ولقد ويكرموين  يب  نسون أفي
 . "  اليه صاروا فيما  هلم  هللا فبارك  حدا

 زوجته هأفسد علي

يلحٌة ِبحكَّةح ، وحكحانح هلححا زحْوٌج    جاء يف كتاب روضة احملبْي ونزهة املشتاقْي البن القيم : " كحانحِت اْمرحأحٌة َجِح
ا اْلوحْجهح ؛ الح ي ُ  ْرأحِة ، ف حقحالحْت ِلزحْوِجهحا : أحت حرحى أحححداً ي حرحى هحذح ْفتحُ ِبِه ؟  ، ف حنحظحرحْت ي حْوماً ِإىلح وحْجِههحا يف اْلمح

ْيُد ْبُن   ُعمحرْيٍ !قحالح : ن حعحْم . قحالحْت : محْن ؟ قحالح : ُعب ح

 قحالحْت : فحْأذحْن ِل ِفيِه ؛ فحألحْفِتن َّنحُه ! قحالح : قحْد أحِذْنُت لحِك !
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ِحيحٍة ِمنح اْلمحْسِجِد احلْحرحاِم . قحالح : فحأحْسفحرحْت عحنْ  اْلُمْست حْفِتيحِة ، فحخحال محعحهحا يف انح وحْجٍه    –  قحالح : فحأحت حْتُه كح
 !  -ِاْستحرتي  –قحالح هلححا : يح أحمحةح اَللَِّ ِمْثِل ف حْلقحِة اْلقحمحِر ، ف ح  -

ْقِتيِن ؛    قحالحْت : ِإين ِ قحْد فُِتْنُت ِبكح فحاْنُظْر يف أحْمِري ؟ قحالح : ِإين ِ سحائُِلِك عحْن شحْيٍء فحِإْن أحْنِت صحدح
قْ ُتكح .   نحظحْرُت يف أحْمِرِك ؟ قحالحْت : الح تحْسأحْلِن عحْن شحْيٍء ِإال صحدح

ِك لِي حْقِبضح ُروححِك ؛ أحكحانح يحُسرُِّك أحين ِ قحضحْيُت لحِك هحِذهِ  احلْحاجحةح   قحالح : أحْخِْبِيِن : لحْو أحنَّ محلحكح اْلمحْوِت أحَتح
ْقِت . قحالح : ف حلحْو ُأْدِخْلِت يف قحْْبِِك وحُأْجِلْسِت لِْلُمسحاءحلحِة ؛  أحكحانح    ؟ قحالحِت : اللَُّهمَّ ؛ الح . قحالح : صحدح

 يحُسُرِك أحين ِ قحضحْيُت لحِك هحِذِه احلْحاجحةح ؟ قحالحِت : اللَُّهمَّ ؛ الح . 

ْقِت . قحالح : ف حلحْو أحنَّ النَّاسح ُأْعُطوا ُكتُ ب حُهْم وحال تحْدرِينح أتحُْخِذينح ِكتحابحِك بِيحِميِنِك أحْم بِ  ِشمحاِلِك  قحالح : صحدح
 ُت لحِك هحِذِه احلْحاجحةح قحالحِت : اللَُّهمَّ ؛ الح . ؛ أحكحانح يحُسرُِّك أحين ِ قحضحيْ 

فِ ْيح أحْم ت حثْ ُقِلْيح ؛ أحكحانح يحسُ  ْقِت . قحالح : ف حلحْو ِجيءح اِبْلمحوحازِيِن وحِجيءح ِبِك الح تحْدرِينح ختِح رُِّك  قحالح : صحدح
ْقِت . أحين ِ قحضحْيُت لحِك هحِذِه احلْحاجحةح ؟ قحالحِت : اللَُّهمَّ ؛ الح .    قحالح : صحدح

الحِت :  قحالح : ف حلحْو وحق حْفِت بحْْيح يحدحِي اَللَِّ لِْلُمسحاءحلحِة ؛ أحكحانح يحُسرُِّك أحين ِ قحضحْيُت لحِك هحِذِه احلْحاجحةح ؟ قح 
ْقِت ، قحالح : اتَِّقي اَللَّح يح أحمحةح اَللَِّ ! ف حقحْد أحنْ عحمح اَللَُّ   عحلحْيِك ، وحأحْحسحنح ِإلحْيِك . اللَُّهمَّ ؛ الح . قحالح : صحدح

 قحالح : ف حرحجحعحْت ِإىلح زحْوِجهحا ، ف حقحالح : محا صحن حْعِت ؟ قحالحْت : أحْنتح بحطَّاٌل ، وحَنحُْن بحطَّاُلونح . 

ْيِد ْبِن ُعمحرْيٍ ؟!    فحأحقْ ب حلحْت عحلحى الصَّالِة ، وحالصَّْوِم ، وحاْلِعبحادحِة . قحالح :  فحكحانح زحْوُجهحا ي حُقوُل : محاِل وحِلُعب ح
لحٍة عحُروسا ، فحصحريَّحهحا رحاِهبحةً   .  " أحْفسحدح عحلحيَّ اْمرحأحِت ؛ كحانحْت يف ُكلِ  لحي ْ
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 أعطه وإال أذنت  

ذكر القاضي أبو احلسن حممد بن عبد الواحد اهلامشي عن شيخ جاء يف كتاب البداية والنهاية "  
من التجار قال: كان ِل على بعض اِلمراء مال كثري، فماطلن ومنعن حقي، وجعل كلما جئُت  
أطالبه حجبن عنه، وَيمر غلمانه يؤذونن، فاشتكيت عليه إىل الوزير، فلم يفد ذلك شيئاً، وإىل  

طعوا منه شيئاً، وما زاده ذلك إال منعاً وجحودًا، فأيست من املال أولياء اِلمر من الدولة فلم يق
الذي عليه، ودخلن همٌّ من جهته، فبينما أان كذلك، وأان حائر إىل من أشتكي، إذ قال ِل رجل:  
أال أتِت فالانً اخلياط إمام مسجد هناك؟ فقلت: وما عسى أن يصنع خياط مع هذا الظامل؟ وأعيان  

فيه! فقال ِل: هو أقطع وأخوف عنده من َجيع من اشتكيت إليه، فاذهب إليه  الدولة مل يقطعوا  
لعلك أن جتد عنده فرجاً، قال: فقصدتُه غري حمتفٍل يف أمره، فذكرت له حاجيت وماِل، وما لقيت 
من هذا الظامل فقام معي، فحْي عاينه اِلمري قام إليه وأكرمه واحرتمه، وابدر إىل قضاء حقي الذي  

أنه قال له: ادفع إىل هذا  عليه فأعط انيه كامالً من غري أن يكون منه إىل اِلمري كبري أمر، غري 
الرجل حقه وإال أذنُت، فتغري لون اِلمري، ودفع إِل  حقي، قال التاجر: فعجبُت من ذلك اخلياط  

 مع راثثة حاله، وضعف بنيته؛ كيف أنطاع ذلك اِلمري له؟!

م يقبل من شيئاً، وقال: لو أردت هذا لكان ِل من اِلموال  مث إين عرضت عليه شيئاً من املال فل
ما ال حيصى، فسألته عن خْبه، وذكرُت له تعجيب منه، وأحلحت عليه، فقال: إن سبب ذلك: أنه  
كان عندان يف جواران أمري تركي من أعاِل الدولة، وهو شاب حسن، فمرَّ به ذات يوم امرأٌة حسناء 

ياب مرتفة ذات قيمة، فقام إليها وهو سكران، فتعلق هبا يريدها  قد خرجت من احلمام، وعليها ث 
على نفسها ليدخلها منزله، وهي أتىب عليه، وتصيح أبعلى صوهتا: ي مسلمْي أان امرأة ذات زوج،  
وهذا الرجل يريدين على نفسي، ويدخلن منزله، وقد حلف زوجي ابلطالق أن ال أبيت يف غري 
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طلقتُ  هنا  ها  بت  ومىت  تغسله   منزله،  وال  اِليم،  تدحضه  ال  عاُر  ذلك  بسبب  وحلقن  منه، 
 املدامع!!. 

قال اخلياط: فقمت إليه فأنكرت عليه، وأردت خالص املرأة من يديه، فضربن بدبوس يف يده  
عن،   الدم  فغسلُت  أان  فرجعُت  قهرًا،  منزله  وأدخلها  نفسها،  على  املرأة  وغلب  رأسي،  فشج 

عشاء، مث قلت للجماعة: إن هذا قد فعل ما قد علمتم فقوموا  وعصبت رأسي، وصليت ابلناس ال
معي إليه لننكر عليه، وَنلص املرأة منه، فقام الناس معي فهجمنا عليه داره، فثار إلينا يف َجاعة 
من غلمانه أبيديهم العصي والداببيس، يضربون الناس، وقصدين هو من بينهم فضربن ضرابً شديداً  

خرجنا من منزله وَنن يف غاية اإلهانة، فرجعت إىل منزِل وأان ال أهتدي إىل  مْبحاً حىت أدماين، وأ
ُت ماذا أصنع  الطريق من شدة الوجع، وكثرة الدماء، فنمت على فراشي فلم َيخذين نوم، وحتري 
حىت أنقذ املرأة من يده يف الليل؛ لرتجع فتبيت يف منزهلا حىت ال يقع على زوجها الطالق، فأهلمت  

لصبح يف أثناء الليل؛ لكي يظن أن الصبح قد طلع فيخرجها من منزله، فتذهب إىل  أن أؤذن ا
،  ان وأان أتكلم على عادِت قبل اِلذ  –منزل زوجها، فصعدُت املنارة، وجعلت أنظر إىل ابب داره،  

مث أذنُت فلم خترج، مث صممت على أنه إن مل خترج أقمت الصالة،    –هل أرى املرأة قد خرجت  
صباح، فبينا أان أنظر هل خترج املرأة أم ال إذ امتألت الطريق فرساانً ورجالة، وهم حىت يتحقق ال

فقالوا:    –وأان أريد أن يعينوين عليه    –يقولون: أين الذي أذن هذه الساعة؟ فقلت: ها أان ذا؛  
نفسي شيئاً، حىت   أملك من  فأخذوين وذهبوا يب، ال  املؤمنْي،  أمري  فنزلُت، فقالوا: أجب  انزل 

لوين عليه، فلما رأيته جالساً يف مقام اخلالفة ارتعدت من اخلوف، وفزعت فزعاً شديدًا، فقال: أدخ
ادُن، فدنوت، فقال ِل: ليسكن روعك، وليهدأ قلبك، وما زال يالطفن حىت اطمأننت، وذهب  
خويف، فقال: أنت الذي أذنت هذه الساعة؟ قلت: نعم ي أمري املؤمنْي، فقال: ما ْحلك على أن  

ذنت هذه الساعة، وقد بقي من الليل أكثر مما مضى منه، فتغرُّ بذلك الصائم واملسافر واملصلي  أ
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وغريهم؟! فقلت: يؤمنن أمري املؤمنْي حىت أقص عليه خْبي؟ فقال: أنت آمن، فذكرُت له القصة،  
حالة كاان،   أي  على  ساعته  من  واملرأة  اِلمري  ذلك  إبحضار  وأمر  شديدًا،  غضباً  فغضب  قال: 
فأحضرا سريعاً، فبعث ابملرأة إىل زوجها مع نسوة من جهته ثقات، ومعهن ثقة من جهته أيضاً، 
وأمره أن َيمر زوجها ابلعفو، والصفح عنها، واإلحسان إليها؛ فإهنا مكرهة ومعذورة، مث أقبل على  
اجلوار   املال، وكم عندك من  الرزق، وكم عندك من  له: كم لك من  فقال  اِلمري  الشاب  ذلك 

الزوجات؟ فذكر له شيئاً كثرياً، فقال له: وحيك أما كفاك ما أنعم هللا به عليك، حىت انتهكت  و 
حرمة هللا، وتعديت حدوده، وجترأت على السلطان؟! وما كفاك ذلك أيضاً حىت عمدتح إىل رجل  

 أمرك ابملعروف، وهناك عن املنكر فضربته وأهنته وأدميته؟! فلم يكن له جواب.

 رجله قيد، ويف عنقه غل، مث أمر به فأدخل يف جوالق، مث أمر به فضرب ابلداببيس  فأمر به فجعل يف 
  – ضرابً شديدًا، حىت خفُت، مث أمر به فألقي يف دجلة، فكان ذلك آخر العهد به، مث أمر بدراً  

أن حيتاط على ما يف داره من احلواصل واِلموال اليت كان يتناوهلا من بيت    –صاحب الشرطة  
  – قال لذلك الرجل الصاحل اخلياط: كلما رأيتح منكراً صغرياً كان أو كبرياً ولو على هذا املال، مث 

فأعلمن، فإن اتفق اجتماعك يب وإال فعلى ما بين وبينك اِلذان،    –وأشار إىل صاحب الشرطة  
فأذِ ن يف أي وقت كان، أو يف مثل وقتك هذا، قال: فلهذا ال آمر أحداً من هؤالء الدولة بشيء  

ال امتثلوه، وال أهناهم عن شيء إال تركوه؛ خوفاً من املعتضد، وما احتجُت أن أؤذن يف مثل تلك  إ
 .  الساعة إىل اْلن 

 الصياد 

  عائلة   له  كان   إسرائيل  بن  ضعفاء  من  رجال   أنجاء يف كتاب املستطرف يف كل فن مستظرف "  
  مسكة   شبكته  يف   فوقع  للصيد  يوما  فخرج  وزوجته  أطفاله  منه  ويقوت  السمك  يصطاد  صيادا  وكان



 قصص الكرام ... كأنك في بيوتهم 

 

83   

 

 

  بعض  فلقيه  عياله  مصاحل  يف   مثنها   ويصرف   ليبيعها  السوق   إىل   ومضي  أخذها  مث   هبا   ففرح  كبرية 
  فضرب بيده كانت  خشبة العواين  فرفع   الصياد  فمنعه منه أخذها فأراد  معه السمكة فرأى  العوانية

  جعلتن   إهلي  وقال  عليه  الصياد  فدعا  مثن  بال   غصبا  منه  السمكة  وأخذ  موجعة  ضربة  الصياد   رأس   هبا
 .  اْلخرة إىل  ِل صْب  وال ظلمن فقد عاجال  منه حبقي فخذِل  عنيفا قوي وجعلته ضعيفا

  فلما   تشويها   أن  وأمرها  زوجته   إىل  وسلمها  منزله  إىل   ابلسمكة  انطلق  الظامل  الغاصب  ذلك  ان   مث
  أصبع  يف   ونكزته  فاها  السمكة  ففتحت  منها  ليأكل  املائدة   على   يديه  بْي  ووضعتها  له  قدمتها   شوهتا

  رآها  فلما  به  حل  وما  يده  أمل  الطبيب  اىل  وشكا  فقام  قرارة   هبا  يقر   ال  وصار  عقلة  هبا   طار   نكزة   يده
  والوجع  اِلمل  فأنتقل أصبعه فقطع   الكف بقية إىل  اِلمل يسري  لئال  اِلصبع تقطع  أن  دواؤها له قال
  إىل  اليد  تقطع أن ينبغي الطبيب له فقال فرائصة خوفه من وارتعدت التأمل زداداو  واليد الكف اىل

  قطع  كلما   هكذا  زال  فما  الساعد  اىل   اِلمل  فأنتقل  فقطعها  الساعد  إىل  اِلمل   يسري  لئال   املعصم
  ليكشف  ربه  إىل  مستغيثا  وجهه  على  هائما  فخرج  يليه  الذي  اْلخر  العضو  إىل  اِلمل  انتقل  عضوا

 مسكْي   ي  يقول  قائال   منامه  يف   فرأى  فنام  عندها  النوم  فأخذه  فقصدها  شجرة  فرأى  به  نزل  ما  عنه
  فعلم   أمره يف   وفكر  النوم  من  فانتبه  فارضه  ظلمته  الذي   خصمك  اىل  امض أعضاءك  تقطع   كم   إىل
 .  الصياد جهة من أصابه الذي أن

 مما   اإلقالة  منه  وطلب  رجليه  على  يتمرغ   يديه  بْي  فوقع  إليه  وأِت  الصياد  عن  وسأل  املدينة  فدخل
  وابت   أمله  احلال  يف   فسكن  الصياد  خصمه  عنه  فرضي  فعله  من  وَتب  ماله  من  شيئا  إليه  ودفع  جناه
 وعزِت  موسى  ي  السالم  عليه  موسى  على  الوحى  ونزل  كانت  كما  يده  عليه  تعاىل  هللا  فرد  الليلة  تلك

 " .  حياته به امتدت مهما لعذبته خصمه أرضي الرجل ذلك أن لوال وجالِل
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 الصدقة أثر

"  بلخ "  مدينة  يف   حصحْلت:  قال  البغدادي   الفقيه  مسكْي  بن  أْحد   حدثجاء يف كتاب وحي القلم "  
"  اِلمة  لقمان "  ينتظرون   متوافرون   والناس "  بلخ "  مسجد  يف   هنار   ذات  وكنت  ومائتْي،  ثالثْي  سنة

  أبو   فالتفت  الشيخ؟  َييء  أن   إىل   يعظنا   من:  فقالوا  عليهم،  فراث  اِلمر  بعض  وشغله  ليسمعوه،
  الناس  فحدث  فقم   وفالاًن،   وفالان   احلايف   بشرا   ورأيت   حنبل،  بن  أْحد  اإلمام  رأيت   أنت:  وقال  تراب

 . يدي بْي وقعد مثة فأجلسن  خرسان إمام إليها  َيلس  اليت اِلسطوانة  إىل بيدي  أخذ  مث  عنهم،

  كما  القصة  فكانت  عليهم،   فقصصتها  بغداد،  يف   قائمة  بقصة  تتصل"  ببلخ "  رؤي  رأيت  وكنت
  قحطا   منزِل  وقحط  مادِت   واَنسمت  ومائتْي؛  عشرة  تسع  سنة  يف   ابلفقر  امتحنت  أين:  حكيتها
  صغرت  مث  فصغرت  اجملدبة  الصحراء  انكمشت  فلو  واملسكنة،  والضر  احلاجة  علي  َجع  شديًدا

 .بغداد من البصرة ابب حملة يف   يومئذ داري  هي لكانت أذرع،  يف  أذرعا ترجع حىت

  على  الشمس  ومرت  السحب،  بْي  من  ال  الرمل  بْي  من  مشسه  طلعت  كأمنا  صحراوي  يوم  وجاء
 يسيغه  شيء  عندان  يكن  فلم   اخلضراء؛  الشجرة  يف   املعلقة  اجلافة  الورقة  على  مرورها  بغداد  يف   دراي
 صغري،   طفل  منها  وِل  امرأة  وِل  وأجذاعها،   وحجارهتا  تراهبا  إال  الدار  يف   يكن  مل  إذ   آدمي،  حلق
  جرذاان  كنا   لو  حينئذ  فلتمنيت   اِلرض،   هتبط   كما  خسفا  ابجلوف   خيسف  جوع   على   طوينا   وقد

  بطون   بثالثة  كاجلائع  هبما  وكنت   جوعها،   إىل  أملا  املرأة  يزيد  الصيب  جوع   وكان!  اخلشب  فنقرض
 .خاوية
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  والتحول  الدار   بيع   على  نييت   وَجعت.  بثمنها  فلنأكل  واحلجارة  اخلشب  أتكل  مل   إذا :  نفسي  يف   فقلت
 كاملثخن   وأان  ليليت   وبت  وموًَت؛  سلخا  إال  يسمى  ال:  جلدي  من  كاخلروخ  منه  خروجي  كان  وإن   عنها،
 . فيها عملت اليت واِلسنة السيوف عمل فيه تعمل جراح على إال يتقلب فما معركة؛ من ْحل

  عند   فرأيتن  فيه،  تكون  السماء  ولكن  اِلرض  يف   يكون  واملسجد  الصبح،  لصالة  بغلس  خرجت  مث
  ،"تعاىل"  هللا  يدعون  أكفهم  الناس   رفع  الصالة  قضيت   وملا.  ساعة  اِلرض  من  خرجت  كأين  نفسي
  يصلحن   الذي   النفع  أسألك  دين،  يف   فقري  يكون  أن  أعوذ  بك  اللهم: "الدعاء  هبذا  لساين  وجرى

 ". الراْحْي أرحم  ي والرضا الطاعة على القوة وأسألك بقضائك، الرضا بركة وأسألك بطاعتك،

 علي  جتري  فال   الزمن  أهل  من  أعد  مل  كأين  املسجد  يف   اجللوس  وأطلت  شأين،  أأتمل  جلست  مث
  لبيع   أتسبب  فخرجت  احلياة،  حقيقة  جاءت  الشمس  وابيضت  الضحى  ارتفع  إذا   حىت  أحكامه،

  وكنت "  الصياد  نصر  أبو"  لقين   حىت  بعيد  غري   سرت  فما   أذهب،  أين  أدري   وما  عثت بوان  الدار، 
 اخلصاصة،   وأحوجت  احلال  ساءت  فقد   الدار؛  بيع  على   أان !  نصر  أاب  ي :  فقلت  قدميا،   أعرفه

 .وأوفيك الدار أبيع حىت العيش من ابلقوام هذا يومي على ميسكن شيئا  فأقرضن

  منديال   انولن  مث.  املنزل  إىل  بك  الحق  أثرك  على  وأان  عيالك،  إىل  املنديل  هذا  خذ!  سيدي  ي:  فقال
 . الشيخ  بركة  وهللا  إهنما: وقال حلوى،  بينهما رقاقتان فيه

 القصة؟  وما الشيخ  وما: قلت

  نصر أبو يب فمر اجلمعة، صالة من الناس انصرف وقد املسجد هذا ابب على أمس وقفت: قال
  وال   درهم  وال  خبز  وال  دقيق  البيت   يف   ما:  قلت  الوقت؟  هذا  يف   أراك   ِل   ما:  فقال  ،  احلايف   بشر
 فلما  معه،  وذهبت  فحملتها  اخلندق؛  إىل  وتعال  شبكتك  اْحل!  املستعان  هللا:  فقال.  يباع   شيء
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.  الشبكة  وألق  -تعاىل-  هللا  سم:  فقال  ففعلت،.  ركعتْي  وصل  توضأ:  ِل   قال  اخلندق   إىل  انتهينا
  أخاف   فإين  ساعدين:  له  فقلت  علي؛  فشق  أجره  فجعلت  ثقيل،  شيء  فيها  فوقع  وألقيتها،  فسميت

.  وفراهة  وعظما  مسنا  مثلها  أر   مل  عظيمة  مسكة  فخرجت  معي،  وجرها  فجاء,  الشبكة  تنقطع   أن
  فابتعت  اشرتاها،  رجل  فاستقبلن  فحملتها.  عيالك  يصلح   ما  بثمنها  واشرت   وبعها  خذها:  فقال

 هاتْي  فأخذت  شيئا،  له  أهدي  فقلت  الشيخ   ذكرت  وأكلوا  أكلت  فلما  إليه،  حيتاجون  ما  ِلهلي
!  نصر   أبو:  قلت  من؟:  فقال  الباب،  فطرقت   إليه  وأتيت  احللوى،  هذه  بينهما  وجعلت  الرقاقتْي

 على  هلل  احلمد: فقال صنعت ِبا وحدثته فدخلت. وادخل الدهليز يف  معك ما وضع افتح : قال

 .حلوى  فيهما  رقاقتان  ومعي وأكلت أكلوا  وقد شيئا للبيت هيأت إين:  فقلت. ذلك

 .وعيالك تأن كله  اذهب! السمكة خرجت ما هذا أنفسنا أطعمنا  لو! نصر  أاب ي: قال

  الشيخ،  سر  الرقاقتْي  هاتْي  يف   أن   أحسست  ولكن ،    الرقاقتْي   وأخذت:  مسكْي  بن  أْحد  قال
 يف   كنت  فلما   دراي،   إىل   ومضيت.  هللا  بركة  على:  فقلت  كثري؛  ِبري   كالوثيقتْي  يدي   يف   ورأيتهما
  وال   جائع  يتيم  طفل  هذا   سيدي،   ي :  وقالت  املنديل   إىل   فنظرت   صيب،  معها  امرأة   لقيتن  الطريق

  فيها   حسبت  أنساها؛  ال   نظرة  الطفل  إِل   ونظر   -هللا   يرْحك-  شيئا  فأطعمه  اجلوع،   على  له  صْب 
  يروا   أن  يستطيعون   عابد  ألف  أظن  ما  بل  الدنيا؛  عن  منقطعْي  تعاىل  هللا  يعبدون   عابد  ألف  خشوع 
 .  الرْحة يسأل جائع يتيم صيب عْي  يف  تكون كاليت   واحدة نظرة   الناس

  يشبع   من  على  نفسها  تعرض  اِلرض  إىل  نزلت  اجلنة   أن  حينئذ   إِل   وخيل:  مسكْي  بن  أْحد  قال
  معىن   قليب  يف   هلما  أجد  مل  أين   غري   أمس،  مذ  جائعان  ومها  وابنها   امرأِت  وذكرت,  وأمه  الطفل  هذا

  للمرأة  يدي  يف   ما  ودفعت  قليب  عن  فأسقطتهما  وطفلها،  احملتاجة  املرأة  هذه  معىن  بل,  والولد  الزوجة
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  أحوج  هو  ملن  داري  يف   وإن   صفراء،   وال  بيضاء  أملك   ما  ووهللا   ابنك،   وأطعمي   خذي :  هلا   وقلت
  الصيب،   وجه  وأشرق   عيناها،  فدمعت  يصلحك،  فيما  لتقدمت  يب  اخللة  هذه  ولوال  الطعام؛  هذا  إىل

 . البسمة معىن للبسمة وال الدمعة، معىن للدمعة أجد  فلم فيه أان  ما قليب على  طم ولكن

  الضحى  وقت  وذلك  السماء  يف   انبسطت  قد  الشمس  وكانت  منقبض،  منكسر  وأان  ومشيت
  أبو   مر  إذ  كذلك  فأان  يبتاعها،  ومن  الدار  بيع  يف   أفكر  حائط  إىل  وجلست  انحية  فملت  اِلعلى،

  والغىن،   اخلري   دارك  ويف  ههنا  َيلسك  ما  حممد،  أاب  ي:  فقال  فرًحا،  مستطار  وكأنه  الصياد  نصر
 نصر؟  أاب ي السمكة خرجت أين من! هللا سبحان : قلت

  إذا  لك،  استدنتها  ودراهم  لعيالك،  أخذهتا  القوت  ضرورة  ومعي  منزلك، إىل   الطريق  لفي إين:  قال
  ومشيت.  أدلك  أان:  له   فقلت  وأْحال،  أثقال  ومعه,  أهله  من  أحد  أو  أبيك  على  الناس  يستدل  رجل
 من  ماال  أودعه   أبوك   كان   وقد  البصرة،   من  َتجر  إنه:  فقال.  أبيك  عند   وشأنه   خْبه  عن  أسأله  معه

  هناك،   التجارة  على  أمره   فصلح   خراسان،  إىل  البصرة   ترك   مث  املال  وانكسر  فأفلس  سنة،  ثالثْي
  أن   وأراد,  البصرة  إىل  فعاد  والغىن؛  ابلثراء  جده  وأقبل  اخلذالن،  بعد  واستظهر  احملنة،  بعد  وأيسر

 . وهداي طرائف ذلك وإىل سنة، الثالثْي هذه يف  يرحبه كان  ما وعليه ابملال فجاءك يتحلل،

 لو: "الشيخ   صدق :  فقلت!  َجيلة  وحال  جم  مال  فإذا  داري  إىل  وأنقلب:  مسكْي  بن  أْحد  قال
  هذه   يف   نصر،   أاب  وجهه  يف   يلق  مل  الرجل  هذا  أن  فلو"!  السمكة  خرجت  ما  هذا  أنفسنا  أطعمنا

  وهو  أحد  يعرفه  ال  مغمورًا   أيب  كان  فقد  إِل؛  اهتدى  ملا  الساعة،  هذه  يف   اليوم،  هذا  يف   الطريق،
 سنة؟ عشرين وراء من ميتا به  فكيف حي؛
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  وابنها،   احملتاجة  املرأة  عن  البحث  إال  مهة  ِل   تكن   فلم   النعمة؛  هذه  شكري  هللا  ليعلمن  وآليت
  واإلحسان   والصنيعة  ابملعروف  أربه  وجعلت  املال،  يف   اجترت  مث  رزقا،  عليهما  وأجريت  فكفيتهما

 . وأتثلت متولت حىت ينقص، وال يزداد مقبل وهو

  قد   أكون   أن  ورجوت  حبسناِت،  املالئكة  سجالت  مألت  قد   أين   وسرين   نفسي،   أعجبتن  قد  وكأين
  بعض،  يف   بعضهم  ميوج  واخللق  القيامة  يوم  يف   فرأيتن   ليلة  فنمت   الصاحلْي،  يف   هللا   عند  كتبت
 ومسعت.  الكون   هذا  من   مسه  ما  كل  عن  يسأل  الضعيف،   اإلنسان  على  اِلعظم  الكون  هول  واهلول

  الناس   ورأيت.  آدم  من   َيعلها  مل  أنه  هلل   شكًرا  البهائم   سجدت!  آدم  بن  معشر  ي:  يقول  الصائح 
  على  الفاسق  لكأن  حىت   جمسمة،  ُملوقة  ظهورهم  على  أوزارهم  حيملون  فهم   أبداهنم  وسعت  وقد

 ! ُمزيت كلها  مدينة ظهره

  حسناِت   سجالت  وألقيت  كفة  يف   سيئاِت  فجعلت  أعماِل،  لوزن  يب  وجيء.  املوازين  وضعت:  وقيل
  الضخم   العظيم   الصخري  اجلبل  وزنوا  كأمنا  السيئات،  ورجحت  السجالت  فطاشت   اِلخرى،  يف 

 .القطن من بلفافة

  شهوات   من  خفية  شهوة  حسنة  كل  حتت   فإذا  أصنعه  كانت  مما  احلسنة  بعد  احلسنة  يلقون   جعلوا  مث
  حجيت،   عن   وهلكت,  شيء  ِل  يسلم  فلم   وغريها،  الناس  عند  احملمدة   وحب  والغرور   كالريء :  النفس

 . فارغ  أين  على إال  يدل مل وامليزان   امليزان، يبينه ما احلجة إذ

 . هذا بقي: فقيل شيء؟ ِل  يبق أمل: الصوت ومسعت
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  أين   فأيقنت!  وابنها  املرأة  على  هبما  أحسنت  اللتان  الرقاقتان  فإذا  بقي،  الذي  هذا  ما  ِلرى  وأنظر
 غريها  مع   امليزان  يف   ورأيتها  عن،  أغنت  فما  واحدة   ضربة  دينار  ِبائة  أحسن  كنت  فلقد  هالك؛

 . تلك يف  هو وال هذه يف  هو ال : واِلرض السماء بْي  ساقطا يكون   حْي كالغمام  معلقا، شيئا

  فاَنذلت .  الصياد   نصر  أيب  ميزان  يف   ثواهبما  نصف  طار  لقد:  القائل  ومسعت  الرقاقتان،   ووضعت
 . وأهون علي أخف  لكان نصفْي كسرت  لو حىت  شديدا، اَنذاال

  أمل :  الصوت  ومسعت.الرجحان   بعض  ورجحت  منزلة   نزلت  قد  احلسنات  كفة  فرأيت  نظرت   أين  بيد
 .هذا  بقي: فقيل شيء؟ له يبق

  امليزان،   يف   يوضع   شيء  هو  وإذا !  اليوم  ذلك  يف   وولدي  امرأِت   جوع   فإذا  بقي،  الذي  هذا  ما  وأنظر 
  بْي   فكنت   ذلك   على  امليزان  وثبت.  ابلسوية  اعتدلتا  حىت   ابِلخرى   ويرتفع  بكفة  ينزل   هو   وإذا

 . والنجاة اهلالك

 . هذا بقي: فقيل شيء؟ له  يبق أمل:  الصوت وأمسع

 إيها   إيثاري  ومن  نفسها،  يف   املعروف  أثر  من  بكت  حْي  املسكينة  املرأة  تلك  دموع   فإذا   ونظرت
 اللجة  حتت   من  جلة،  كأهنا  فطمت  ففارت،  امليزان  يف   عينيها   غرغرة   ووضعت  أهلي،   على   وابنها 
  تعظم  فجعلت  الدموع،  تلك  روح  أهنا  نفسي  يف   وقع  اللجة  من  خرجت  قد  هائلة  مسكة  وإذا  حبر؛
 ! جنا قد:  يقول الصوت مسعت حىت  ترجح، تزال وال ترجح  والكفة تعظم،   تزال وال

 ! ". السمكة خرجت ما هذا أنفسنا أطعمنا لو : "أقول أان فإذا , هلا انتبهت صيحة وصحت

 ( . مترة بشق ولو النار اتقوا) ،  وسلم عليه هللا  صلى هللا رسول وصدق 
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 املسار الرتبوي
اليت تتعلق واملواقف  والشواهد قد َجعت فيه من القصصو 

 ابِلوالد وتربيتهم وبناء اِلخالق فيهم
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 اِلحفاد عن السؤال

  يف  - وسلم عليه هللا  صلى - اَللَِّ  رحُسولِ  محعح   خحرحجتُ : قحالح  ُهرحيرحةح  أحيب  عحن"  ومسلم البخاري روى
ًنا  يحعِن      ُلكحعُ   أحمثحَّ      الصغري   يعن     ُلكحعُ   أحمثحَّ "  :  ف حقحالح   فحاِطمحةح   ِخبحاءح   أحتحى  ححىتَّ   الن َّهحاِر،  ِمن,  طحائِفحةٍ       ححسح
ِبُسهُ   ِإمنَّحا  أحنَّهُ   فحظحن حنَّا   ُكلٌّ   اعت حنحقح   ححىتَّ   يحسعحى  جحاءح   أحن  يحلبحث  ف حلحم   ِسخحااًب،  وحتُلِبسحهُ   تُ غحسِ لحهُ   ِلحن  أُمٌّهُ   حتح
  وحأححِبب   فحأحِحبَّهُ   ُأِحبٌّهُ   ِإين    اللَُّهمَّ : )-   وسلم  عليه  هللا  صلى  -اَللَِّ   رحُسولُ   ف حقحالح   صحاِحبحهُ   ِمنُهمحا,  وحاِحدٍ 

 .  " حيُِبٌّه محن

 اِلوالد  عبادة  على احلرص

  رحُسولح   أحنَّ   أحخْبححهُ ,  طحاِلبٍ   أحيب   بنح   عحِليَّ   أحنَّ   احلسْي  بن  علي  عن"    ومسلم  البخاري  صحيح   يف   جاء
  أحال"  :  ف حقحالح   لحيلحةً   -  والسالم  الصالة  عليه  -النَّيبِ    بِنتح   وحفحاِطمحةح   طحرحقحهُ   -  وسلم   عليه  هللا  صلى  -اَللَِّ 

،  قُلنحا  ِحْيح  فحانصحرحفح  ب حعحث حنحا، يحبعحث حنحا   أحن شحاءح   فحِإذحا   اَللَِّ   بِيحدِ  أحنُفُسنحا:  اَللَِّ   رحُسولح  يح  ف حُقلتُ   ُتصحلِ يحاِن؟   ذحِلكح
عُتهُ   مثَّ   شحيًئا،  ِإِلحَّ   يحرِجع   وحملح  هُ   يحضِربُ ,  ُموحل ٍ   وحُهوح   مسِح ,  شحيءٍ   أحكث حرح   اإلنسحانُ   وحكحانح "  :  ي حُقولُ   وحُهوح   فحِخذح

 " .  جحدحالً 

 َيمر أوالده ابملعروف وينهاهم عن املنكر

  عليه  هللا  صلى  -النَّيبٌّ   أحتحى  قحالح   -عحنُهمحا  اَللَُّ   رحِضيح   -ُعمحرح   ابنِ   عحن"    صحيحه  يف   البخاري  ىرو 
  عليه   هللا  صلى  -لِلنَّيبِ    فحذحكحرحهُ   ذحِلكح   لحهُ   فحذحكحرحت  عحِليُّ   وحجحاءح   عحلحيهحا،  يحدُخل  ف حلحم   فحاِطمحةح،  بحيتح   -  وسلم
هِبحا  عحلحى  رحأحيتُ   ِإين  "  :  قحالح   -   وسلم هحا  وحلِلدٌّنيحا،  ِل   محا:  ف حقحالح   محوِشيًّا،  ِسرتًا  ابح   هلححا،   ذحِلكح   فحذحكحرح   عحِليُّ   فحأحَتح

 " .   ححاجحةٌ  هِبِم, بحيتٍ   أحهلِ , ُفالنٍ  ِإىلح   ِبهِ  تُرِسلُ : قحالح  شحاءح، ِبحا ِفيهِ  لِيحأُمرين : ف حقحالحت
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 ابِلطفال  الرْحة

ثح   فحأحْطعحْمتُ هحا  هلححا  ابْ ن حتحْْيِ   حتحِْملُ   ِمْسِكينحةٌ   جحاءحْتِن   قحالحتْ   أحهنَّحا  عحاِئشحةح   عحنْ "    الصحيحْي  يف   ثبت   متححرحاتٍ   ثحالح
ةٍ   ُكلَّ   فحأحْعطحتْ  ُهمحا  وحاِحدح ْرحةً   ِمن ْ ْرحةً   ِفيهحا  ِإىلح   وحرحف حعحتْ   متح هحا  لِتحْأُكلحهحا  متح ت ْ   التَّْمرحةح   فحشحقَّتْ   ابْ ن حتحاهحا  فحاْستحْطعحمح

ن حُهمحا  أتحُْكلحهحا  أحنْ   تُرِيدُ   كحانحتْ   الَّيِت    عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى  اَللَِّ   ِلرحُسولِ   صحن حعحتْ   الَِّذي   فحذحكحْرتُ   شحْأهُنحا  فحأحْعجحبحِن   ب حي ْ
 " .  النَّارِ  ِمنْ  هِبحا أحْعت حقحهحا أحوْ  اجلْحنَّةح  هِبحا هلححا أحْوجحبح  قحدْ   اَللَّح   ِإنَّ  ف حقحالح  وحسحلَّمح 

 حب الرجل ِلحفاده

  -   وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى  -  اَللَِّ   ِلرحُسولِ   أُْهِديح :  قحالحتْ   عحاِئشحةح   عحنْ جاء يف كتاب جممع الزوائد "  
دحةٌ    الرَّبِيعِ   ْبنِ   اْلعحاصِ   أحيب   بِْنتُ   وحأُمحامحةُ   ُكلُُّهنَّ،  ب حْيتٍ   يف   جُمْتحِمعحاتٌ   وحِنسحاُؤهُ   اِبلذَّهحِب،  ُملحمَّعحةٌ   جحْزعٍ   ِمنْ   ِقالح
  ت حرحْينح   كحْيفح : "  - وحسحلَّمح  عحلحْيهِ  اَللَُّ   صحلَّى - اَللَِّ  رحُسولُ  ف حقحالح   اِبلرتُّحاِب، اْلب حْيتِ  جحاِنبِ  يف  ت حْلعحبُ  جحارِيحةٌ 
هحا،  ف حنحظحْرانح ".    هحِذِه؟ ،  رحُسولح   يح :  ف حُقْلنحا  ِإلحي ْ : " ف حقحالح .  أحْعجحبح   وحالح   قحطُّ،  هحِذهِ   ِمنْ   أحْحسحنح   رحأحيْ نحا  محا  اَللَِّ

حضحعحن َّهحا  وحاَللَِّ : "  قحالح   أحخحذحهحا  ف حلحمَّا".    ِإِلحَّ   اْرُدْدهنححا : عحاِئشحةُ   قحالحتْ ".    ِإِلحَّ   اْلب حْيتِ   أحْهلِ   أحححبِ    رحق حبحةِ   يف   ِلح
نحهُ   ب حْيِن   اِْلحْرضُ   عحلحيَّ   فحأحْظلحمحتْ  ُهنَّ،  غحرْيِي  رحق حبحةِ   يف   يحضحعحهحا  أحنْ   خحْشيحةح   وحب حي ْ ُنَّ   ِإالَّ   أحرحاُهنَّ   وحالح   ِمن ْ  ِمْثلح   أحصحاهبح

يًعا  وحوحَجحْنحا  أحصحابحِن،  الَِّذي   فحُسرِ يح   اْلعحبَّاِس،  أحيب   بِْنتِ   أُمحامحةح   رحق حبحةِ   يف   وحضحعحهحا  ححىتَّ   هِبحا  فحأحقْ بحلح   ُسُكوًَت،  َجِح
 " .  هلح  وحاللَّْفظُ  الطَّْبححاينُّ  رحوحاهُ  .عحنَّا«

 واحلياء العفة

 أحهلِ   ِمن  امرأةً   أُريكح   أالح :  رابح  أيب  بن  لعطاء  قال   أنه  -عنهما  هللا  رضي-   عباس  بن  هللا  عبد  عن"
  - وسلم   عليه  هللا  صلى-  النَّيب   أحتحت  السَّوداء  املرأة  هذه:  قال  ب حلحى، :  ف حُقلت:  عطاء  قال  اجلحنَّة؟
تِ   ِشئتِ   ِإن: »قال  ِل،  تعاىل  هللا  فحادعُ   أحتحكحشَّف،  وِإين ِ   ُأصرحع،  ِإين ِ :  فقالت  وحِإن  اجلحنَُّة،  ولحكِ   صحْبح
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  أحتحكحشَّف،   الح   أحن  هللا  فحادعُ   أحتحكحشَّف  ِإين ِ :  فقالت  أحصِْبُ،:  فقالت  يُ عحاِفيك«  أنْ   تعاىل  هللا  دحعحوتُ   ِشْئتِ 
 .  عليه متفق ".هلححا فحدحعحا

 مالطفة الصغار

  عليه  هللاُ   صحلَّى  النَّيبُّ   كانح :  قال  -  عنه  هللا  رضي  -  مالك  بن  أنس  عن"    صحيحه   يف   البخاري  روى
رْيٍ  أبو : له يُ قحالُ   أخٌ   ِل  وكانح  ُخُلًقا، النَّاسِ  أْحسحنح   وسلَّمح    جحاءح  إذحا  وكانح  فحِطيًما،  -أْحِسُبهُ :  قالح - ُعمح

ا   به،   ي حْلعحبُ   كانح   نُ غحرٌ   الن ُّغحرْيُ؟  ف حعحلح   ما   ُعمحرْيٍ،  أابح   ي :  قالح  ةح   ححضحرح   ف حُرِبَّ   ف حيحْأُمرُ   ب حْيِتنحا،   يف   وهو  الصَّالح
ْلفحُه، ون حُقومُ  ي حُقومُ  مثَّ   ويُ ْنضحُح، فُيْكنحسُ  حتحْتحهُ   الذي ابلِبسحاطِ   "  .بنحا  فُيصحلِ ي خح

 ابن ارحتلن 

  عليه   هللاُ   صلَّى  هللاِ   رسولُ   علينا  خرحجح عن شداد الليثي قال :  "    وهو صحيح أخرج النسائي يف سننه  
ِتحِ   إحدى  يف   وسلَّمح    عليه   هللاُ   صلَّى  هللاِ   رسولُ   فتقدَّمح   ُحسيًنا،  أو  حسًنا   حاِملٌ   وهو  الِعشاِء،  صحالح

  فرف حْعتُ :  أحيب   قال  أطاهلحا،  سجدةً   صالتِهِ   ظحْهرحاينحْ   بْيح   فسجحدح   فصلَّى،   للصَّالِة،  كْبَّح   مثَّ   فوضحعحه،  وسلَّمح،
  ُسجودي،   إىل  فرجحْعتُ  ساِجٌد،  وهو  وسلَّمح   عليه  هللاُ   صلَّى  هللاِ   رسولِ  ظحهرِ   على   الصيبُّ  وإذا  رحْأسي،

  ظحْهرحاينحْ   بْيح   سجحْدتح   إنَّكح   هللِا،  رسولح   ي:  الناسُ   قال  وسلَّمح،  عليه  هللاُ   صلَّى  هللاِ   رسولُ   قضحى  فلمَّا
، يُوححى أنَّه  أو أْمٌر، حدحثح  قدْ  أنَّه ظحن حنَّا حىتَّ   أطحْلتحها، سجدةً  صالِتكح    يُكْن،  مل ذلكح   كلُّ :  قال إليكح

 ".حاجتحهُ  يحقضيح  حىتَّ  ُأْعِجلحهُ   أنْ  فكرِْهتُ  اْرحتححلحن، اْبن ولكنَّ 

 عندما يكون اهلدف واضحا 

 ِفيِه،   ِمنْ   ححِديثحهُ   اْلفحاِرِسيُّ   سحْلمحانُ   ححدَّثحِن :  قحالح   عحبَّاسٍ   ْبنِ   اَللَِّ   عحْبدِ   عحنْ   "  مسنده  يف   أْحد  اإلمام  روى
هحا  ق حْريحةٍ   أحْهلِ   ِمنْ   أحْصب حهحانح   أحْهلِ   ِمنْ   فحاِرِسيًّا   رحُجاًل   ُكْنتُ : " قحالح    ِدْهقحانح   أحيب   وحكحانح   جحيٌّ،  هلححا  يُ قحالُ   ِمن ْ
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يح   ُحبُّهُ   ِبهِ   ي حزحلْ   ف حلحمْ   ِإلحْيِه،  اَللَِّ   خحْلقِ   أحححبَّ   وحُكْنتُ   ق حْريحِتِه،   اجلْحارِيحُة،  حُتْبحسُ   كحمحا  ب حْيِتهِ   يف   ححبحسحِن   ححىتَّ   ِإيَّ
ُْبو  يحرْتُُكهحا  الح  يُوِقُدهحا الَِّذي  النَّارِ   قحطحنح   ُكْنتُ   ححىتَّ   اْلمحُجوِسيَّةِ  يف  واحْجتهحْدتُ   . سحاعحةً   ختح

عحةٌ   ِِلحيب   وحكحانحتْ :  قحالح  يحانٍ   يف   فحُشِغلح :  قحالح   عحِظيمحٌة،  ضحي ْ   ُشِغْلتُ   قحدْ   ِإين ِ !  ُبنحَّ   يح :  ِل   ف حقحالح   ي حْوًما،  لحهُ   بُ ن ْ
يحانٍ   يف  ا  بُ ن ْ عحيِت،  عحنْ   اْلي حْومح   هحذح   ُأرِيدُ   فحخحرحْجتُ   يُرِيُد،  محا  بِب حْعضِ   ِفيهحا  وحأحمحرحين   فحاطَِّلْعهحا،  فحاْذهحبْ   ضحي ْ

عحتحُه، ِنيسحةٍ   فحمحرحْرتُ   ضحي ْ ُمْ   فحسحِمْعتُ   النَّصحارحى،  كحنحاِئسِ   ِمنْ   ِبكح   أحْدِري  الح   وحُكْنتُ   ُيصحلُّونح،  وحُهمْ   ِفيهحا  أحْصوحاهتح
يح   أحيب   حِلحْبسِ   النَّاسِ   أحْمرُ   محا ْعتُ   هِبِْم،  محرحْرتُ   ف حلحمَّا  ب حْيِتِه،  يف   ِإيَّ ُْم،  وحمسِح   محا  أحْنُظرُ   عحلحْيِهمْ   دحخحْلتُ   أحْصوحاهتح

هُتُْم،  أحْعجحبحِن   رحأحيْ تُ ُهمْ   ف حلحمَّا:  قحالح   يحْصن حُعونح، ا:  وحقُ ْلتُ   أحْمرِِهْم،  يف   وحرحِغْبتُ   صحالح رْيٌ   وحاَللَِّ   هحذح ينِ   ِمنح   خح  الدِ 
عحةح   وحت حرحْكتُ   الشَّْمُس،  غحرحبحتِ   ححىتَّ   ت حرحْكتُ ُهمْ   محا  ف حوحاَللَِّ   عحلحْيِه،   َنحْنُ   الَِّذي ُمْ   ف حُقْلتُ   آهِتحا،  وحملحْ   أحيب   ضحي ْ   أحْينح :  هلح
ا  أحْصلُ  يِن؟  هحذح ِلهِ   عحنْ   وحشحغحْلُتهُ   طحلحيب   يف   ب حعحثح   وحقحدْ   أحيب،  ِإىلح   رحجحْعتُ   مثَّ :  قحالح ,  اِبلشَّامِ :  قحاُلوا,  الدِ   عحمح
   .ُكلِ هِ 

ُتُه،  ف حلحمَّا:  قحالح  ؟  أحْينح !  ُبنحَّ   أحيْ :  قحالح   ِجئ ْ   أحبحِت،  يح :  قُ ْلتُ :  قحالح   عحِهْدُت؟   محا  ِإلحْيكح   عحِهْدتُ   أحُكنْ   أحملحْ   ُكْنتح
ِنيسحةٍ   يف   ُيصحلُّونح   بِنحاسٍ   محرحْرتُ  ُمْ   كح   غحرحبحتِ   ححىتَّ   ِعْندحُهمْ   زلت  ما  ف حوحاَللَِّ   ِديِنِهْم،   ِمنْ   رحأحْيتُ   محا  فحأحْعجحبحِن   هلح

ينِ   ذحِلكح   يف   لحْيسح !  ُبنحَّ   أحيْ :  قحالح   الشَّْمُس، ِئكح   وحِدينُ   ِديُنكح   خحرْيٌ،  الدِ  رْيٌ   آابح   كحالَّ :  قُ ْلتُ :  قحالح   ِمْنُه،  خح
 . ب حْيِتهِ  يف   ححبحسحِن  مثَّ  ق حْيًدا،  رِْجلحيَّ  يف  فحجحعحلح  فحخحافحِن،:  قحالح  ِديِننحا، ِمنْ  خلححرْيٌ  ِإنَّهُ   -وحاَللَِّ -

ُمْ   ف حُقْلتُ   النَّصحارحى  ِإىلح   وحب حعحثحتُ :  قحالح    فحأحْخِْبُوين   النَّصحارحى  ِمنح   جُتَّارٌ   الشَّامِ   ِمنح   رحْكبٌ   عحلحْيُكمْ   قحِدمح   ِإذحا:  هلح
ُوين :  قحالح   رحى،النَّصحا  ِمنح   جُتَّارٌ   الشَّامِ   ِمنح   رحْكبٌ   عحلحْيِهمْ   ف حقحِدمح :  قحالح   هِبِْم، ُمْ   ف حُقْلتُ :  قحالح   هِبِْم،  فحأحْخْبح :  هلح
ِدِهمْ   ِإىلح   الرَّْجعحةح   وحأحرحاُدوا  ححوحاِئجحُهمْ   قحضحْوا  ِإذحا ِدِهمْ   ِإىلح   الرَّْجعحةح   أحرحاُدوا   ف حلحمَّا:  قحالح   هِبِْم،  فحآِذنُوين   ِبالح  ِبالح

ُوين  ،  ِمنْ   احلْحِديدح   فحأحْلقحْيتُ   هِبِْم،  أحْخْبح :  قُ ْلتُ   قحِدْمتُ هحا،  ف حلحمَّا  الشَّامح،  قحِدْمتُ   ححىتَّ   محعحُهمْ   خحرحْجتُ   مثَّ   رِْجلحيَّ
ا  أحْهلِ   أحْفضحلُ   محنْ  يِن؟  هحذح ِنيسحِة،  يف   اِْلحْسُقفُّ :  قحاُلوا  الدِ  ُتُه،:  قحالح   اْلكح   يف   رحِغْبتُ   قحدْ   ِإين ِ :  ف حُقْلتُ   فحِجئ ْ
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ا يِن،  هحذح ،  يف   أحْخُدُمكح   محعحكح   أحُكونح   أحنْ   وحأحْحب حْبتُ   الدِ  ِنيسحِتكح ،  وحُأصحلِ ي  ِمْنكح   وحأحت حعحلَّمُ   كح : قحالح   محعحكح
 .محعحهُ  فحدحخحْلتُ  فحاْدُخلْ 

ُمُرُهمْ   سحْوءٍ   رحُجلح   فحكحانح :  قحالح  قحةِ   َيْح هحا   ِإلحْيهِ   َجححُعوا  فحِإذحا   ِفيهحا،  وحيُ رحغِ بُ ُهمْ   اِبلصَّدح  لِن حْفِسِه،  اْكت حن حزحهُ   أحْشيحاءح،  ِمن ْ
لٍ    سحْبعح   َجححعح   ححىتَّ   اْلمحسحاِكْيح،   يُ ْعِطهِ   وحملحْ    رحأحيْ ُتهُ   ِلمحا   شحِديًدا  بُ ْغًضا  وحأحبْ غحْضُتهُ :  قحالح   وحوحِرٍق،  ذحهحبٍ   ِمنْ   ِقالح

،  مثَّ   يحْصنحُع، ُمْ   ُقْلتُ ف ح   لِيحْدِفُنوُه،  النَّصحارحى  ِإلحْيهِ   فحاْجتحمحعحتْ   محاتح ا  ِإنَّ :  هلح ُمرُُكمْ   سحْوٍء؛  رحُجلح   كحانح   هحذح   َيْح
قحةِ  ُتُموهُ   فحِإذحا,  ِفيهحا  وحيُ رحغِ ُبُكمْ   اِبلصَّدح هحا  اْلمحسحاِكْيح   يُ ْعطِ   وحملحْ   لِن حْفِسِه،  اْكت حن حزحهحا  هِبحا  ِجئ ْ ًئا،   ِمن ْ ي ْ :  قحاُلوا  شح

؟،  ِعْلُمكح   وحمحا   محْوِضعحُه،  فحأحرحيْ تُ ُهمْ :  قحالح   عحلحْيِه،   فحُدلَّنحا :  قحاُلوا  كحْنزِِه،  عحلحى   أحُدلُُّكمْ   أحانح   قُ ْلتُ :  قحالح   ِبذحِلكح
لٍ   سحْبعح   ِمْنهُ   فحاْستحْخرحُجوا:  قحالح  ُْلوءحةٍ   ِقالح ًبا  ممح ,  أحبحًدا  نحْدِفُنهُ   الح   وحاَللَِّ :  قحاُلوا   رحأحْوهحا  ف حلحمَّا :  قحالح   وحوحرِقًا،  ذحهح

، ِبرحُجلٍ  جحاُءوا مثَّ  اِبحلِْجحارحِة، رحَجحُوهُ  مثَّ  فحصحلحُبوُه،   .ِبحكحانِهِ  فحجحعحُلوهُ   آخحرح

،  ُيصحلِ ي  الح   رحُجاًل   رحأحْيتُ   فحمحا:  سحْلمحانُ   ي حُقولُ :  قحالح  نْ يحا،  يف   أحْزهحدُ   ِمْنُه،   أحْفضحلُ   أحنَّهُ   أحرحى   اخْلحْمسح   وحالح   الدُّ
ُتهُ :  قحالح   ِمْنُه،  وحهنححارًا   لحْياًل   أحْدأحبُ   وحالح   اْْلِخرحِة،   يف   أحْرغحبُ  ب ْ لحُه،  محنْ   ُأِحبَّهُ   ملحْ   ُحبًّا  فحأحْحب ح   زحمحااًن،   محعحهُ   فحأحقحْمتُ   ق حب ْ

نُ   يح :  لحهُ   ف حُقْلتُ   اْلوحفحاُة،  ححضحرحْتهُ   مثَّ  ُتكح   محعحكح   ُكْنتُ   ِإين ِ !  ُفالح لحكح   محنْ   ُأِحبَّهُ   ملحْ   ُحبًّا  وحأحْحب حب ْ   ححضحرحكح   وحقحدْ ,  ق حب ْ
،   أحْمرِ   ِمنْ   ت حرحى  محا   عحلحى  اْلي حْومح   أحححًدا   أحْعلحمُ   محا  وحاَللَِّ !  ُبنحَّ   أحيْ :  قحالح   أتحُْمُرين؟،  وحمحا  يب،  ُتوِصي  محنْ   فحِإىلح   اَللَِّ
ُلوا  النَّاسُ   هحلحكح   لحقحدْ   عحلحْيِه،  ُكْنتُ   محا ٌن،  وحُهوح   اِبْلمحْوِصِل،  رحُجاًل   ِإالَّ   عحلحْيِه،  كحانُوا  محا  أحْكث حرح   وحت حرحُكوا  وحبحدَّ   ُفالح

 .ِبهِ  فحاحلْحقْ  عحلحْيِه، ُكْنتُ   محا عحلحى  ف حُهوح 

،  محاتح   ف حلحمَّا:  قحالح  نُ   يح :  لحهُ   ف حُقْلتُ  اْلمحْوِصلِ   ِبصحاِحبِ   حلحِْقتُ  وحغحيَّبح انً   ِإنَّ !  ُفالح   محْوتِهِ   ِعْندح   أحْوصحاين   ُفالح
،   أححلْحقح   أحنْ  ُه،   فحأحقحْمتُ ,  ِعْنِدي  أحِقمْ :  ِل   ف حقحالح :  قحالح   أحْمرِِه،   عحلحى  أحنَّكح   وحأحْخْبححين   ِبكح ْدتُهُ   ِعْندح   خحرْيح   ف حوحجح

،  أحنْ   ي حْلبحثْ   ف حلحمْ   صحاِحِبِه،  أحْمرِ   عحلحى   رحُجلٍ  نُ   يح :  لحهُ   قُ ْلتُ   اْلوحفحاُة،   ححضحرحْتهُ   ف حلحمَّا  محاتح انً   ِإنَّ !  ُفالح   ُفالح
،   يب   أحْوصحى ،  اِبللُُّحوقِ   وحأحمحرحين   ِإلحْيكح   ُتوِصي   محنْ   فحِإىلح   ت حرحى،  محا  - وحجحلَّ   عحزَّ -  اَللَِّ   ِمنح  ححضحرحكح   وحقحدْ   ِبكح
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ٌن،   وحُهوح   نحِصيِبْيح، بِ  ِإالَّ   عحلحْيهِ   ُكنَّا   محا  ِمْثلِ   عحلحى رحُجاًل   أحْعلحمُ   محا  وحاَللَِّ !  ُبنحَّ   أحيْ :  قحالح ,  أتحُْمُرين؟ وحمحا  يب،   ُفالح
 .ِبهِ  فحاحلْحقْ 

ُتهُ   نحِصيِبْيح،  ِبصحاِحبِ   حلحِْقتُ   وحغحيَّبح   محاتح   ف حلحمَّا:  قحالح  ْتُهُ   فحِجئ ْ :  قحالح   صحاِحيب،  ِبهِ   أحمحرحين   وحمحا  خحْبحِي،  فحأحْخْبح
ُه،  فحأحقحْمتُ   ِعْنِدي،  فحأحِقمْ  ْدتُهُ   ِعْندح ْيِه،  أحْمرِ   عحلحى  ف حوحجح رْيِ   محعح   فحأحقحْمتُ   صحاِحب ح   أحنْ   لحِبثح   محا  ف حوحاَللَِّ   رحُجٍل،  خح
،  ف حلحمَّا  اْلمحْوُت،  ِبهِ   ن حزحلح  نُ   يح :  لحهُ   قُ ْلتُ   ححضحرح انً   ِإنَّ !  ُفالح ٍن،  ِإىلح   يب   أحْوصحى  كحانح   ُفالح   يب   أحْوصحى  مثَّ   ُفالح

نٌ  ،   ُفالح   أحْمِرانح   عحلحى   بحِقيح   أحححًدا   ن حْعلحمُ   محا   وحاَللَِّ !  ُبنحَّ   أحيْ :  قحالح ,  أتحُْمُرين؟  وحمحا  يب،   تُوِصي  محنْ   فحِإىلح   ِإلحْيكح
  عحلحى  فحِإنَّهُ :  قحالح   فحْأتِِه،  أحْحب حْبتح   فحِإنْ   عحلحْيِه،  َنحْنُ   محا  ِمْثلِ   عحلحى  فحِإنَّهُ   بِعحمُّورِيَّةح؛  رحُجاًل   ِإالَّ   أتحْتِيحهُ   أحنْ   آُمُركح 
 . أحْمِرانح 

ْتُهُ   عحمُّورِيَّةح،  ِبصحاِحبِ   حلحِْقتُ ,  وحغحيَّبح   محاتح   ف حلحمَّا:  قحالح    محعح   فحأحقحْمتُ   ِعْنِدي،  أحِقمْ :  ف حقحالح   خحْبحِي،  وحأحْخْبح
اِبهِ   هحْديِ   عحلحى   رحُجلٍ    ِبهِ   ن حزحلح   مثَّ :  قحالح   وحُغن حْيمحٌة،  ب حقحرحاتٌ   ِل   كحانح   ححىتَّ   وحاْكتحسحْبتُ :  قحالح   وحأحْمرِِهْم،  أحْصحح
،  أحْمرُ  نُ   يح :  لحهُ   قُ ْلتُ   ححضحرح   ف حلحمَّا   اَللَِّ ٍن،   محعح   ُكْنتُ   ِإين ِ !  ُفالح نٌ   يب   فحأحْوصحى  ُفالح ٍن،   ِإىلح   ُفالح   يب   وحأحْوصحى   ُفالح

نٌ  ٍن،  ِإىلح   ُفالح نٌ   يب   أحْوصحى  مثَّ   ُفالح ،  ُفالح   محا   وحاَللَِّ !  ُبنحَّ   أحيْ :  قحالح   أتحُْمُرين؟  وحمحا  يب،  ُتوِصي  محنْ   فحِإىلح   ِإلحْيكح
ُعوثٌ   ُهوح   نحيب ٍ   زحمحانُ   أحظحلَّكح   قحدْ   وحلحِكنَّهُ   أتحْتِيحُه،  أحنْ   آُمُركح   النَّاسِ   ِمنح   أحححدٌ   عحلحْيهِ   ُكنَّا  محا  عحلحى  أحْصبححح   أحْعلحُمهُ   محب ْ
ن حُهمحا  ححرَّتحْْيِ   بحْْيح   أحْرضٍ   ِإىلح   ُمهحاِجًرا   اْلعحرحِب،   أبِحْرضِ   خيحُْرجُ ,  ِإبْ رحاِهيمح   ِبِدينِ  محاتٌ   بِهِ   َنحٌْل،  ب حي ْ   ختحْفحى؛  الح   عحالح
ُكلُ  ُكلُ   وحالح   اهْلحِديَّةح،  َيْح قحةح،  َيْح ِتفحْيهِ   بحْْيح   الصَّدح دِ   بِِتْلكح   ت حْلححقح   أحنْ   اْستحطحْعتح   فحِإنْ   الن ُّبُ وَِّة،  خحاتحُ   كح   اْلِبالح

، محاتح  مثَّ : قحالح  فحافْ عحْل،  ". أحْمُكثح  أحنْ  اَللَُّ  شحاءح  محا ِبعحمُّورِيَّةح  فحمحكحْثتُ  وحغحيَّبح

ُمْ   ف حُقْلتُ   جُتَّارًا،  كحْلبٍ   ِمنْ   ن حفحرٌ   يب   محرَّ   مثَّ    وحُغن حْيمحيِت   هحِذهِ   ب حقحرحاِت   وحُأْعِطيُكمْ   اْلعحرحِب،  أحْرضِ   ِإىلح   حتحِْمُلوين :  هلح
تُ ُهُموهحا  ن حعحمْ :  قحاُلوا  هحِذِه؟   ِمنْ   ف حبحاُعوين   ظحلحُموين؛  اْلُقرحى  وحاِدي  يب   قحِدُموا  ِإذحا   ححىتَّ   وحْحححُلوين،  فحأحْعطحي ْ
ُه،   فحُكْنتُ   عحْبًدا،   ي حُهودح   ِمنْ   رحُجلٍ    ِل   وحصحفح   الَِّذي   اْلب حلحدح   تحُكونح   أحنْ   وحرحجحْوتُ   النَّْخلح،  وحرحأحْيتُ   ِعْندح
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قْ   وحملحْ   صحاِحيب، نحمحا  ن حْفِسي،  يف   ِل   حيِح ُه،   أحانح   ف حب حي ْ   قُ رحْيظحةح   بحِن   ِمنْ   اْلمحِدينحةِ   ِمنح   لحهُ   عحم ٍ   اْبنُ   عحلحْيهِ   قحِدمح   ِعْندح
 .صحاِحيب  ِبِصفحةِ  ف حعحرحفْ تُ هحا   رحأحيْ تُ هحا  أحنْ  ِإالَّ  ُهوح  محا ف حوحاَللَِّ  اْلمحِدينحِة،  ِإىلح   فحاْحتحمحلحِن   ِمْنُه، فحابْ تحاعحِن 

، ُشْغلِ  ِمنْ  ِفيهِ   أحانح  محا محعح  ِبذِْكرٍ  لحهُ  أحمْسحعُ  الح  أحقحامح  محا ِبحكَّةح  فحأحقحامح  رحُسولحُه، اَللَُّ  وحب حعحثح  هِبحا فحأحقحْمتُ    مثَّ  الرِ قِ 
  ِإذْ   جحاِلٌس،  وحسحيِ ِدي  اْلعحمحِل،  ب حْعضح   ِفيهِ   أحْعمحلُ   ِلسحيِ ِدي  عحْذقٍ    رحْأسِ   لحِفي  ِإين ِ   ف حوحاَللَِّ   اْلمحِدينحِة،  ِإىلح   هحاجحرح 
نُ :  ف حقحالح   عحلحْيِه،   وحقحفح   ححىتَّ   لحهُ   عحم ٍ   اْبنُ   أحقْ بحلح  لحةح،  بحِن   اَللَُّ   قحاتحلح !  ُفالح ُمُ   وحاَللَِّ   ق حي ْ   ِبُقبحاءح   لحُمْجتحِمُعونح   اْْلنح   ِإهنَّ
ْعتُ هحا  ف حلحمَّا:  قحالح   نحيبٌّ،  أحنَّهُ   ي حْزُعُمونح   اْلي حْومح،  محكَّةح   ِمنْ   عحلحْيِهمْ   قحِدمح   رحُجلٍ   عحلحى ْتِن   مسِح   ححىتَّ   اْلُعرحوحاُء،  أحخحذح

!  ُقوُل؟ت ح   محاذحا:  ذحِلكح   عحمِ هِ   اِلْبنِ   أحُقولُ   فحجحعحْلتُ   النَّْخلحِة،  عحنِ   وحن حزحْلتُ :  قحالح   سحيِ ِدي،  عحلحى  سحأحْسُقطُ   ظحن حْنتُ 
 !. ت حُقوُل؟ محاذحا

ًة،  لحْكمحةً   ف حلحكحمحِن   سحيِ ِدي  ف حغحِضبح :  قحالح  ا؟  لحكح   محا:  قحالح   مثَّ   شحِديدح ،  عحلحى  أحْقِبلْ !  وحهِلحذح :  قحالح   عحمحِلكح
ْثِبتحهُ   أحنْ   أحرحْدتُ   ِإمنَّحا  شحْيءح؛  الح :  قُ ْلتُ   أحْمسحْيتُ   ف حلحمَّا  َجححْعُتُه،  قحدْ   شحْيءٌ   ِعْنِدي  كحانح   وحقحدْ :  قحالح   عحمَّا  أحْست ح

ْذتُهُ    ِإنَّهُ :  لحهُ   ف حُقْلتُ   عحلحْيِه،  فحدحخحْلتُ   ِبُقبحاءح،  وحُهوح   -وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى-  اَللَِّ   رحُسولِ   ِإىلح   ذحهحْبتُ   مثَّ   أحخح
ءُ   لحكح   أحْصححابٌ   وحمحعحكح   صحاِلٌح،  رحُجلٌ   أحنَّكح   ب حلحغحِن   قحدْ  ا  ححاجحٍة،  ذحُوو  ُغرحابح قحِة،   ِعْنِدي  كحانح   شحْيءٌ   وحهحذح   لِلصَّدح

اِبهِ   -وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى -  اَللَِّ   رحُسولُ   ف حقحالح   ِإلحْيِه،  ف حقحرَّبْ ُتهُ :  قحالح   غحرْيُِكمْ   ِمنْ   ِبهِ   أحححقَّ   ف حرحأحيْ ُتُكمْ  :  ِِلحْصحح
هُ  وحأحْمسحكح ", ُكُلوا" ُكْل، ف حلحمْ  يحدح ةٌ  هحِذهِ : ن حْفِسي يف  ف حُقْلتُ : قحالح  َيْح  . وحاِحدح

ًئا،  فحجحمحْعتُ   عحْنهُ   اْنصحرحْفتُ   مثَّ  ي ْ ُتهُ   مثَّ   اْلمحِدينحِة،  ِإىلح   -وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى-  اَللَِّ   رحُسولُ   وححتححوَّلح   شح   ِجئ ْ
قحةح   أتحُْكلُ   الح   رحأحيْ ُتكح   ِإين ِ :  ف حُقْلتُ   ِبِه،   صحلَّى-  اَللَِّ   رحُسولُ   فحأحكحلح :  قحالح   هِبحا،  أحْكرحْمُتكح   هحِديَّةٌ   وحهحِذهِ   ،الصَّدح
هحا   - وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ  ُلوا   أحْصححابحهُ   وحأحمحرح   ِمن ْ نِ :  ن حْفِسي  يف   ف حُقْلتُ :  قحالح   محعحُه،  فحأحكح   مثَّ :  قحالح   اثْ ن حتحاِن،   هحاَتح

اِبِه،  ِمنْ   جحنحازحةً   تحِبعح   وحقحدْ :  قحالح   اْلغحْرقحِد،   بِبحِقيعِ   وحُهوح   -وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى-  اَللَِّ   رحُسولح   ِجْئتُ   أحْصحح
ْلحتحانِ   عحلحْيهِ  اِبِه،  يف   جحاِلسٌ   وحُهوح   لحُه،  مشح   أحرحى   هحلْ   ظحْهرِِه،  ِإىلح   أحْنُظرُ   اْستحدحْرتُ   مثَّ   عحلحْيِه،  فحسحلَّْمتُ   أحْصحح
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ب حْرتُُه،  -وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى-  اَللَِّ   رحُسولُ   رحآين   ف حلحمَّا,  صحاِحيب؟  ِل   وحصحفح   الَِّذي  اخْلحاتحح    عحرحفح   اْستحدح
ب حْبتُ   ،ف حعحرحفْ ُتهُ   اخْلحاتحِ   ِإىلح   ف حنحظحْرتُ   ظحْهرِِه،  عحنْ   ِردحاءحهُ   فحأحْلقحى:  قحالح   ِل،  ُوِصفح   شحْيءٍ   يف   أحْست حْثِبتُ   أحين ِ    فحاْنكح

  ف حقحصحْصتُ   ف حتحححوَّْلُت،",  حتححوَّلْ : "-وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى-  اَللَِّ   رحُسولُ   ِل   ف حقحالح   وحأحْبِكي،  أُق حبِ ُلهُ   عحلحْيهِ 
ثْ ُتكح  كحمحا  ححِديِثي عحلحْيهِ   !. عحبَّاسٍ  اْبنح  يح   ححدَّ

  الرِ قُّ  سحْلمحانح  شحغحلح  مثَّ   أحْصححابُُه، ذحِلكح  يحْسمحعح   أحنْ  - وحسحلَّمح  عحلحْيهِ  هللاُ  صحلَّى-  اَللَِّ  رحُسولح  فحأحْعجحبح : قحالح 
  صحلَّى -  اَللَِّ   رحُسولُ   ِل   قحالح   مثَّ :  قحالح   وحُأُحٌد،  بحْدٌر،  -وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى-  اَللَِّ   رحُسولِ   محعح   فحاتحهُ   ححىتَّ 
ات حْبتُ !",  سحْلمحانُ   يح   كحاِتبْ : "-وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ  ثِ   عحلحى  صحاِحيب   فحكح ْلحةٍ   ِمائحةِ   ثحالح  اِبْلفحِقرِي،   لحهُ   ُأْحِييهحا  َنح

أبِحْربحِعْيح  اِبهِ   -وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى-  اَللَِّ   رحُسولُ   ف حقحالح   ُأوِقيًَّة،  وح   فحأحعحانُوين ",  أحخحاُكمْ   أحِعيُنوا: "ِِلحْصحح
ِثْيح   الرَُّجلُ :  اِبلنَّْخلِ  :  ي حْعِن -  ِبعحْشٍر،  وحالرَُّجلُ   عحْشرحةح،  ِبحْمسح   وحالرَُّجلُ   ِبِعْشرِينح،  وحالرَُّجلُ   وحِديًَّة،  بِثحالح
هُ   محا  ِبقحْدرِ   الرَُّجلُ  ثُ   ِل   اْجتحمحعحتْ   ححىتَّ   ،-ِعْندح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى-  اَللَِّ   رحُسولُ   ِل   ف حقحالح   وحِديٍَّة،  ِمائحةِ   ثحالح
  هلححا،   ف حفحقَّْرتُ :  قحالح ",  بِيحدحيَّ   أحضحُعهحا  أحانح   أحُكونُ   فحْأِتِن   ف حرحْغتح   فحِإذحا   هلححا،   ف حفحقِ رْ   سحْلمحانُ   يح   اْذهحبْ : "-وحسحلَّمح 

هحا  ف حرحْغتُ  ِإذحا   ححىتَّ  أحْصححايب، وحأحعحانحِن  ُتهُ  ِمن ْ ْتُهُ   ِجئ ْ  .فحأحْخْبح

هحا  محِعي  -وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى -  اَللَِّ   رحُسولُ   فحخحرحجح    اَللَِّ   رحُسولُ   وحيحضحُعهُ   اْلوحِديَّ   لحهُ   نُ قحرِ بُ   فحجحعحْلنحا  ِإلحي ْ
هحا   محاتحتْ   محا  بِيحِدِه،   سحْلمحانح   ن حْفسُ   ف حوحالَِّذي   بِيحِدِه،   - وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى- ٌة،   وحِديَّةٌ   ِمن ْ   فحأحدَّْيتُ   وحاِحدح

  ذحهحبٍ   ِمنْ   الدَّجحاجحةِ   ب حْيضحةِ   ِبِْثلِ   -وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى-  اَللَِّ   رحُسولُ   فحُأِتح   اْلمحاُل،   عحلحيَّ   وحبحِقيح   النَّْخلح،
  هحِذِه؛   ُخذْ : "ف حقحالح   لحُه،  فحُدِعيتُ :  قحالح ",  اتحُب؟اْلُمكح   اْلفحاِرِسيُّ   ف حعحلح   محا: "ف حقحالح   اْلمحغحاِزي،  ب حْعضِ   ِمنْ 
  فحِإنَّ  ُخْذهحا؛: "قحالح !,  عحلحيَّ؟  ممَّا  اَللَِّ   رحُسولح   يح   هحِذهِ   ت حقحعُ   وحأحْينح :  ف حُقْلتُ !", سحْلمحانُ   يح   عحلحْيكح   محا  هِبحا  فحأحد ِ 
ُمْ   ف حوحزحْنتُ   فحأحخحْذهُتحا:  قحالح ",  عحْنكح   هِبحا  سحيُ ؤحدِ ي  اَللَّح  هحا،  هلح   ُأوِقيًَّة،   أحْربحِعْيح   بِيحِدِه،  سحْلمحانح   ن حْفسُ   وحالَِّذي  ِمن ْ
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تُ ُهمْ  ،  - وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى-  اَللَِّ   رحُسولِ   محعح   فحشحِهْدتُ   وحعحت حْقُت،  ححقَُّهْم،  فحأحْوف حي ْ   ي حُفْتِن   ملحْ   مثَّ   اخْلحْندحقح
 ".محْشهحدٌ  محعحهُ 

 الوالدين بر

  عنها   هللا  رضي  عائشة  عن  اِلوسط  يف   الطْباين  أخرج"   كتاب حياة الصحابة للكاندهلوي  يف   جاء
 معك؟«   هذا  من  فالن  ي: »له  فقال  شيخ   ومعه  رجل  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  أتى:  قالت

 .  له« تحْستحِسبَّ  وال ابمسه، تحْدُعه وال قبله،   جتلس وال أمامه، متشِ  فال : » قال أيب، : قال

،   وهو  الطْباين   شيخ   بشري   بن  سعيد  بن  علي   وفيه:  اهليثمي  قال    أنه   العيد  دقيق  ابن  نقل  وقد  لْيِ 
 انتهى . الصحيح  رجال رجاله وبقية أعرفه، مل الِْبِند بن عروة بن وحممد ُوثِ ق،

  فلقين احلرَّة، بظحْهر أيب مع أمشي خرجت: قال  الضَّيبِ    غسان أيب عن اِلوسط يف  الطْباين  وأخرج
  اشم   ولكن  أبيك   يدي  بْي  متش   ال :  قال  أيب،:  قلت  هذا؟  من:  ِل  فقال  عنه  هللا   رضي   هريرة   أبو

  عحرقاً   أتكل   وال  خُتفه،  أبيك  إجَّار  فوق   متش  وال  وبينه،   بينك  حيول   أحداً   تدع   وال   جانبه،  إىل  أو  خلفه
 .  اشتهاه قد  لعله إليك  أبوك نظر قد

 ".ثقات   رجاله وبقية أعرفهما مل عنه الراوي غنم  وأبو  غسان وأبو : اهليثمي  قال

 املولود  تسمية

  فيمن  كنت:  قالت  أهنا  مسرج  بنت   سوادة  عن  فريوز،   بن  عروة   عن"    الغابة  أسد  كتاب  يف   جاء
:  قلت"    هي؟  كيف: "  فقال  وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى  النيب  فجاء  املخاض،  ضرهبا  حْي  فاطمة  شهد

 . لتجهد إهنا
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  النيب   وجاء.  خرقة  يف  ولففته  فسررته  احلسن،  فوضعت".    شيئا  حتدثي  فال   وضعت  فإذا: "  قال
  صفراء،   خرقة  يف   ولففته  فسررته  ابنا   وضعت  قد:  فقلت"    هي؟  كيف : "  فقال  وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى
 ".   به ائتن: " فقال

:  فقال  علًيا   ودعا  ريقه،  من  وسقاه  فيه،   يف   وتفل  بيضاء،  خرقة  يف   ولفه  الصفراء، اخلرقة  عنه  فألقى
  واحلسْي   احلسن  أبو فأنت احلسْي،  وبعده  احلسن،  ولكنه  ال،: "  قال.  جعفرا:  فقال"   مسيته؟  ما"  

 .الثالثة أخرجها". 

 معرفة مهارات اِلبناء

  مقدمه  وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى  النيب   يب  أِت:  اثبت  بن  زيد   قال كتاب ُمتصر َتريخ دمشق "    يف جاء  
.  سورة  عشرة  سبع  إليك  أنزل   مما   قرأ  وقد  النجار،  بن   من  غالم  هذا  هللا، رسول   ي :  فقالوا  املدينة،

  كتاب  ِل   تعلم  زيد،  ي "  :  فقال  ذلك،  فأعجبه  وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى  هللا  رسول  على  فقرأت:  قال
  حذقته،   حىت  شهر  نصف  ِل  مضى  فما  فتعلمته،:  قال  ، "  كتايب   على  يهود  آمن  ما  وهللا   فإين   يهود، 
 . له قرأت إليه   كتبوا  وإذا إليهم، كتب  إذا  وحسحلَّمح  عحلحْيهِ  هللاُ  صحلَّى  هللا  لرسول أكتب فكنت

  أن   أحب  ال   كتب  أتتين  إهنا"  : وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى   هللا  رسول  له  قال:  قال  اثبت  بن   زيد  وعن
:  قال   نعم،:  فقلت  "  السرينية؟  قال  أو  العْبانية  كتاب  تعلم   أن  تستطيع  فهل  أحد،  كل  يقرأها

 " . .ليلة عشرة سبع  يف  فتعلمتها
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 اِلطفال حب

ِْمِذيُّ   جاء يف سنن   وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى-   هللاِ   رحُسْولُ   خحرحجح :  قحالح   زحْيٍد،  بنِ   ُأسحامحةح   ححِدْيثِ   ِمنْ "    الرتِ 
لحةً   - ا؟  محا:  قُ ْلتُ .  شحْيءٍ   عحلحى  ُمشتِملٌ   وحُهوح   لحي ْ ،  هحذح ْيِه،  عحلحى  وحُحسحْْيٌ   ححسحنٌ   فحِإذحا  فحكحشحفح :  ف حقحالح   وحرِكح
انِ ) ْ  اللَُّهمَّ  بِْنيِت، وحابْ نحا  ابْ نحايح  هحذح  . (  حيُِب ُُّهمحا محنْ  وحأحِحبَّ  فحأحِحب َُّهمحا، ُأِحب ُُّهمحا،   ِإين ِ

 الشاب املراهق

  عليهِ   هللاُ   صلَّى   النيبَّ   أتى   شاابًّ   غالًما  أنَّ جاء يف ختريج اإلحياء للعراقي " عن أيب أمامة الباهلي :  
  وسلَّم   عليهِ   هللاُ   صلَّى  النيبُّ   فقال,    به  الناسُ   فصاح  ؟  الزان  يف   ِل  أأتذنُ   هللاِ   نيبَّ   ي :    فقال  وسلَّم
 ال:    فقال  ِلُمِ كح   أحتبُّه:    والسالمُ   الصالةُ   عليه  النيبُّ   فقال,    يدْيهِ   بْي  جلس  حىت  فدان  اْدنُ ,    ق حر ِبوهُ 

  هللاُ   جعلن   ،  ال:    قال  ؟  البنِتك  أحتبُّه,    ِِلمَّهاهِتم  حُيبُّونحه  ال  الناسُ   كذلك:    قال,    فداك   هللاُ   جعلن,  
  واخلالةح   العمَّةح   ذكر  حىت  عوفٍ   ابنُ   وزاد   ؟  ِلخِتك  أحتبُّه,    لبناهِتم   حُيبُّونحه  ال  الناسُ   كذلك:    قال  فداك

  ال  الناسُ   كذلك  يقولُ   وسلَّم   عليهِ   هللاُ   صلَّى  وهو,    فداك  هللاُ   جعلن ,    ال  واحدٍ   كل ِ   يف   يقولُ   وهو,  
  هللاُ   صلَّى   هللاِ   رسولُ   فوضع :    -   اْلخرح   والراوي   عوفٍ   ابنح   أعن   –   حديِثهما  يف   َجيًعا  وقاال ,    حُيبُّونحه 
  شيءٌ   يكن  فلم   ف حْرجحه  وحصِ نْ   ذنبحه  واغفر  قلبحه  طهِ رْ   اللهمَّ :    وقال  صدرِه  على   يدحه   وسلَّم   عليهِ 

 " . منه إليه أبغضح 

 وهللا ما ضيعته

أحنَّ ف حرُّوخح وحاِلدح رحبِيعحةح ، خحرحجح يف  "  :    (   يف سرية العامل ربيعة الرأي   ) جاء يف كتاب سري أعالم النبالء  
مح بحِن أُمحيَّةح غحاِزًي ، وحرحبِيعحُة ْححٌْل يف بحْطِن أُمِ ِه ، وحخحلحفح ِعْندح زحوْ  ِتِه أحمِ  رحبِيعحةح  اْلبُ ُعوِث ِإىلح ُخرحاسحانح ، أحيَّ جح

ب حْعدح سحبْ  ِثْيح أحْلِف ِدينحاٍر ، ف حقحِدمح اْلمحِدينحةح  ٍع وحِعْشرِينح سحنحًة ، وحُهوح رحاِكُب ف حرحٍس ، يف يحِدِه رُْمٌح ،  ثحالح
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لحى محْنِزِل ؟  ف حن حزحلح عحْن ف حرحِسِه ، مثَّ دحفحعح اْلبحابح ِبُرحمِِْه ، فحخحرحجح رحبِيعحُة ، ف حقحالح : يح عحُدوَّ اَللَِّ ، أحهتحُْجُم عح 
 اَللَِّ أحْنتح رحُجٌل دحخحْلتح عحلحى ُحْرمحيِت ، ف حت حوحاث حبحا وحت حلحبَّثح ُكلُّ وحاِحٍد  ف حقحالح : الح . وحقحالح ف حرُّوٌخ : يح عحُدوَّ 

ُهمحا ِبصحاِحِبِه ححىتَّ اْجتحمحعح اجلِْريحاُن . ف حب حلحغح محاِلكح ْبنح أحنحٍس وحاْلمحْشيحخحةح ، فحأحت حْوا يُِعيُنونح رحبِ  يعحةح ، فحجحعحلح ِمن ْ
 الح فحارحقْ ُتكح ِإالَّ ِعْندح السُّْلطحاِن ، وحجحعحلح ف حرُّوٌخ ي حُقوُل كحذحِلكح ، وحي حُقوُل : وحأحْنتح محعح  رحبِيعحُة ي حُقوُل : وحاَللَِّ 

ْيُخ :  اْمرحأحِت . وحكحثُ رح الضَِّجيُج ، ف حلحمَّا أحْبصحُروا ِبحاِلٍك ، سحكحتح النَّاُس ُكلُُّهْم . ف حقحالح محاِلٌك : أحي ُّهحا الشَّ 
ٍن . فحسحِمعحِت لحكح سحعح  ِذِه الدَّاِر ، ف حقحالح الشَّْيُخ : ِهيح دحاِري . وحأحانح ف حرُّوٌخ محْوىلح بحِن ُفالح ٌة يف غحرْيِ هح

ا زحْوِجي .   محُه ، فحخحرحجحْت ، ف حقحالحْت : هحذح  اْمرحأحتُُه كحالح

لَّْفتحُه ، وحأحانح ححاِمٌل ِبِه ، فحاْعت حن حقح  ا اْبِن الَِّذي خح ا  وحهحذح ْنِزلح وحقحالح : هحذح يحا ، فحدحخحلح ف حرُّوٌخ اْلمح يًعا ، وحبحكح ا َجِح
ِف ِدينحاٍر . قحالح  ْت  اْبِن ؟ قحالحْت : ن حعحْم . قحالح : فحأحْخرِِجي اْلمحالح الَِّذي ِعْندحِك . وحهحِذِه محِعي أحْرب حعحُة آالح

ُتُه ، وحأحانح ُأْخرُِجُه ب حْعدح أح  ٍم .  : اْلمحاُل قحْد دحف حن ْ  يَّ

ُه محاِلُك ْبُن أحنحٍس ، وحاحلْحسحُن ْبُن زحْيٍد ، وح  ْلقحِتِه ، وحأحَتح اْبُن أحيب  فحخحرحجح رحبِيعحُة ِإىلح اْلمحْسِجِد ، وحجحلحسح يف حح
ِدينحِة ، وحأحْحدحقح النَّاُس ِبِه .    عحِليٍ  اللِ ْهيبُّ ، وحاْلُمسحاِحِقيُّ ، وحأحْشرحاُف أحْهِل اْلمح

ُ عحلحْيِه وحسحلَّمح -الحِت اْمرحأحتُُه : اْخُرْج صحلِ  يف محْسِجِد الرَُّسوِل  ف حقح  فحخحرحجح فحصحلَّى ، ف حنحظحرح ِإىلح    -صحلَّى اَللَّ
ُه ف حوحقحفح عحلحْيِه ، ف حفحرَُّجوا لحُه قحِلياًل ، وحنحكَّسح رحبِيعحُة رحْأسحُه ، يُومِهُُه أحنَّ  ْلقحٍة وحاِفرحٍة ، فحأحَتح ْ ي حرحُه ، وحعحلحْيِه    هُ حح ملح

ا الرَُّجُل ؟ قحاُلوا لحُه : هحذحا رحبِيعحُة ْبُن أحيب   عحْبِد  طحِويلحٌة ، فحشحكَّ ِفيِه أحبُو عحْبِد الرَّْْححِن ، ف حقحالح : محْن هحذح
ُ اْبِن . ف حرحجحعح ِإىلح محْنزِلِِه ، ف حقحالح ِلوح  تِِه : لحقحْد رحأحْيُت وحلحدحِك يف ححالحٍة ،  الرَّْْححِن . ف حقحالح : لحقحْد رحفحعح اَللَّ اِلدح

ثُو  هحا . ف حقحالحْت أُمُُّه : فحأحميُّحا أحححبُّ ِإلحْيكح : ثحالح نح أحْلِف ِدينحاٍر ،  محا رحأحْيُت أحححًدا ِمْن أحْهِل اْلِعْلِم وحاْلِفْقِه عحلحي ْ
ا الَِّذي ُهوح ِفيِه ِمنح اجلْحاِه ؟ قحالح : الح وح  ا . قحالحْت : فحِإين ِ قحْد أحنْ فحْقُت اْلمحالح ُكلَُّه عحلحْيِه  أحْو هحذح اَللَِّ ِإالَّ هحذح

 .  "، قحالح : ف حوحاَللَِّ محا ضحي َّْعِتِه . 
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 اخلوف من هللا 

"  :  قحالح   وسلم   عليه  هللا  صلى   النَّيب ِ   عحنِ   ؛ -  عنه  هللا  رضي  -   ُهرحيْ رحةح   أحيب   نْ عجاء يف صحيح مسلم "  
  فاختَّحذح   عاِبًدا،   رحُجاًل   ُجرحْيجٌ   وكانح   ُجرحْيٍج،  وصاِحبُ   محْرميحح،  ابنُ   ِعيسحى  ثحالثحةٌ   إالَّ   املحْهدِ   يف   ي حتحكحلَّمْ   ملحْ 

  فأقْ بحلح   وصحالِت،  أُمِ ي  رحب ِ   ي:  فقالح   ُجرحْيجُ   ي:  فقالحتْ   ُيصحلِ ي،  وهو  أُمُّهُ   فأت حْتهُ   فيها،  فحكانح   صحْومعًة،
  أُمِ ي رحب ِ  ي: فقالح  ُجرحْيجُ  ي: فقالحتْ   ُيصحلِ ي، وهو أت حْتهُ   الغحدِ  ِمنح  كانح   ف حلحمَّا  فاْنصحرحفحْت،  صحالتِِه، علحى

  ُجرحْيجُ   ي:  فقالحتْ   ُيصحلِ ي  وهو  أت حْتهُ   الغحدِ   ِمنح   كانح   ف حلحمَّا   فاْنصحرحفحْت،  صحالتِِه،  علحى  فأقْ بحلح   وصحالِت،
  ُوُجوهِ   إىل  ي حْنظُرح   حىتَّ   مُتِْتهُ   ال  اللَُّهمَّ :  فقالحتْ   صحالتِِه،  علحى  فأقْ بحلح   وصحالِت،  أُمِ ي  رحب ِ   أيْ :  فقالح 

ُتمْ   إنْ :  فقالحتْ   حُبْسِنها،  يُ تحمحثَّلُ   بحِغيٌّ   اْمرحأحةٌ   وكانحتِ   وِعبادحتحهُ   ُجرحَْيًا  إْسرائِيلح   ب حُنو  ف حتحذاكحرح   املُوِمساِت،   ِشئ ْ
ِوي  كانح   راِعًيا  فأتحتْ   إلحْيها،  ي حْلتحِفتْ   ف حلحمْ   له،  ف حت حعحرَّضحتْ :  قالح   لحُكْم،  ِلحْفِتن حنَّهُ  ن حْتهُ   صحْومعِتِه،  إىل  َيْح  فأْمكح

زحُلوهُ   فأت حْوهُ   ُجرحْيٍج،  ِمن  هو:  قالحتْ   ولحدحتْ   ف حلحمَّا  فحححمحلحْت،  عليها  ف حوحقحعح   ن حْفِسها،  ِمن ُموا   فاْست حن ْ   وهحدح
ْأُنُكْم؟  ما:  فقالح   ونحهُ يحْضرِبُ   وجحعحُلوا  صحْومعتحهُ  ،  هبِذه  زحن حْيتح :  قالوا  شح ،  ف حوحلحدحتْ   البحِغيِ   أْينح :  فقالح   ِمْنكح
،  حىتَّ   دحُعوين :  فقالح   به،  فحجاُؤوا  الصَّيبُّ؟   بحْطِنِه،  يف   فحطحعحنح   الصَّيبَّ   أتحى  اْنصحرحفح   ف حلحمَّا  فحصحلَّى،  ُأصحلِ يح

؟   محن  ُغالمُ   ي :  وقالح    به،  وي حتحمحسَُّحونح   يُ قحبِ ُلونحهُ   ُجرحْيجٍ   علحى   فأقْ ب حُلوا:  قالح   الرَّاِعي،   ُفالنٌ :  قالح   أبُوكح
  صحيبٌّ   وبْينا  ف حفحعحُلوا،  كانحْت،  كما  ِطْيٍ   ِمن  أِعيُدوها  ال،:  قالح   ذحهحٍب،  ِمن  صحْومعتحكح   لكح   ن حْبِن :  وقالوا
  ِمْثلح   اْبِن   اْجعحلِ   اللَُّهمَّ :  أُمُّهُ   فقالحتْ   ححسحنحٍة،  وشارحةٍ   فارِهحٍة،  دابَّةٍ   علحى  راِكبٌ   رحُجلٌ   فحمحرَّ   أُمِ ِه،  ِمن  ي حْرضحعُ 
 فحجحعحلح   ثحْدِيهِ   علحى  أقْ بحلح   مثَّ   ِمثْ لحُه،  جتحْعحْلِن   ال   اللَُّهمَّ :  فقالح   إلحْيِه،   ف حنحظحرح   إلحْيِه،  وأحقْ بحلح   الثَّْديح   فحرتححكح   هذا،

  السَّبَّابحةِ   إبْصبحِعهِ   اْرِتضاعحهُ   حيحِْكي  وهو  وسلَّمح   عليه  اَللَُّ   صحلَّى  هللاِ   رحسولِ   إىل  أْنُظرُ   فحكحأحين ِ :  قالح .  ي حْرتحِضعُ 
ا  وُهمْ   جبارِيحةٍ   ومحرُّوا:  قالح .  ميحُصُّها  فحجحعحلح   فحِمِه،  يف  :  ت حُقولُ   وهي  سحرحْقِت،  زحن حْيِت،:  ويقولونح   يحْضرِبُوهنح

:  فقالح   إلحْيها،   ونحظحرح   الرَّضاعح   فحرتححكح   ِمثْ لحها،  اْبِن   جتحْعحلِ   ال  اللَُّهمَّ :  أُمُّهُ   فقالحتْ   الوحِكيُل،  ونِْعمح   اَللَُّ   ححْسيبح 
،   تحراجحعا  ف حُهناكح   ِمثْ لحها،   اْجعحْلِن   اللَُّهمَّ  ْلقحى:  فقالحتْ   احلحِديثح ئحةِ   ححسحنُ   رحُجلٌ   محرَّ   حح   اللَُّهمَّ :  ف حُقلتُ   اهلحي ْ
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ا  وُهمْ   اِلمحةِ   هبِذه  ومحرُّوا  ِمثْ لحُه،  جتحْعحْلِن   ال  اللَُّهمَّ :  ف حُقْلتح   ِمثْ لحُه،  اْبِن   اْجعحلِ    زحن حْيِت،   ويقولونح   يحْضرِبُوهنح
  كانح   الرَُّجلح   ذاكح   إنَّ :  قالح .  ِمثْ لحها  اْجعحْلِن   اللَُّهمَّ :  ف حُقْلتح   ِمثْ لحها   اْبِن   جتحْعحلِ   ال   اللَُّهمَّ :  ف حُقلتُ   سحرحْقِت،

:  ف حُقلتُ   تحْسِرقْ   وملحْ   وسحرحْقتِ   ت حْزِن،  وملحْ   زحن حْيتِ   هلا  يقولونح   هِذه  وإنَّ   ِمثْ لحُه،  جتحْعحْلِن   ال  اللَُّهمَّ :  ف حُقلتُ   جحبَّارًا،
 . ". ِمثْ لحها اْجعحْلِن  اللَُّهمَّ 

 صاحل لرجل ابنته زوج

  ففقدين  املسيب  بن  سعيد  أجالس   كنت :  وداعة  أبو   قال "    اِلعيان   وفيات  يف   خلكان   ابن   روى
 فشهدانها  أخْبتنا  هال :  فقال  هبا،  فاشتغلت  أهلي   توفيت:  قلت   كنت   أين:  قال  جئته  فلما  أيماً،
  أملك   وما  يزوجن  ومن  هللا يرْحك:  فقلت  غريها  امرأة   أحدثت   هال :  فقال أقوم  أن  أردت مث: قال
  صلى   النيب   على  وصلى  تعاىل  هللا   ْحد  مث   نعم، :  قلت  تفعل  فعلت   أان   إن :  فقال  ثالثة  أو  درمهْي  إال
 الفرح،  من   أصنع  ما  أدري   وما  فقمت:  قال  ثالثة،  على  قال  أو  درمهْي  على  وزوجن  وسلم  عليه  هللا

 فقدمت   صائماً،  وكنت  املغرب،  وصليت  وأستدين،  آخذ  ممن  أتفكر  وجعلت  منزِل،  إىل  فصرت
  كل   يف   ففكرت  سعيد،:  قال  هذا  من:  فقلت  يقرع،  ابلباب  وإذا   وزيتاً،   خبزاً   وكان   ِلفطر،   عشاي
 فقمت   واملسجد،  بيته  بْي  ما  إال  سنة  أربعْي  منذ  ير  مل  فإنه  املسيب،  بن  سعيد  إال  سعيد  امسه  إنسان

  إِل   أرسلت  هال   حممد،  أاب  ي:  فقلت  له،  بدا  قد   أنه  فظننت  املسيب،  بن   بسعيد  وإذا  وخرجت،
  فكرهت  تزوجت  قد  عزابً   رجالً   رأيتك:  قال  أتمرين  فما:  قلت  تؤتى،   أن  أحق  أنت   ال،:  قال  فآتيك

  الباب،  ورد  الباب  يف   دفعها  مث  طوله  يف   خلفه  قائمة  هي  فإذا  امرأتك،  وهذه  وحدك،  الليلة  تبيت  أن
  فجاءوين  اجلريان،  فناديت  السطح،  إىل  صعدت  مث  الباب،  من  فاستوثقت  احلياء،  من  املرأة  فسقطت

 يف  هي وها غفلة، على هبا جاء وقد ابنته اليوم املسيب بن سعيد زوجن:  فقلت شأنك ما: وقالوا
  أن   قبل   مسستها  إن  حرام   وجهك  من  وجهي:  وقالت  فجاءت  أمي  وبلغ   إليها،   فنزلوا  الدار، 
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  هللا   لكتاب  وأحفظهم   الناس  أَجل   من  هي  فإذا  هبا،   دخلت  مث  ثالاثً   فأقمت  أيم،   ثالثة  أصلحها
  ال  شهراً   فمكث:  قال  الزوج؛  حيق  وأعرفهم  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  بسنة  وأعلمهم  تعاىل
 انفض  حىت  يكلمن  ومل  علي فرد عليه،  فسلمت حلقته، يف  وهو شهر  بعد أتيته  مث   آتيه، وال  َيتين 

  الصديق   حيب  ما  على  هو:  قلت  اإلنسان  ذلك  حال  ما:  قال  غريي،  يبق  مل  فلما  املسجد،  يف   من
   " . . منزِل إىل فانصرفت فالعصا، شيء رابك  إن: قال  العدو، ويكره

 اِلمانة 

  التجارة،   يف   شريك  -  هللا  يرْحه  -  حنيفة  ِليب  كان "   الرشاد سبيل  إىل  العباد  إرشاد  كتاب  يف   جاء
،  ثياب  من  ثوابً   سبعْي  حنيفة  أبو  إليه  فبعث  ِبصر،  جتارته  يف   ِبشر   فخرج  ِبْشر،  له  يقال   فكتب  خحز 
  ِبشر  فباع :  قال  العيب،  للمشرتي  فبْيِ    بعته  فإذا  كذا،  بعالمة  معيًبا  خحز    ثوب   الثياب  يف   إن :  إليه

؟   الثوب  يف   الذي  العيب  ذلك  بيَّنت  هل:  حنيفة  أبو   فقال  الكوفة،  إىل   ورجع  كلها،  الثياب   اخلز 
  التجارة   تلك  من  أصابه  ما  جبميع   حنيفة  أبو  فتصدق :  فقال  العيب،  ذلك  نسيت  ِبشر:  فقال

  الشبهة،  فيه  دخلت قد  مالٌ  وقال درهم،  ألف  ذلك من نصيبه وكان : قال َجيًعا، والفرع  اِلصل،
 .به ِل حاجة فال 

 العقيدة  تعليم اِلوالد 

  كِلماتٍ   أعلِ ُمكح   إين ِ   ُغالمُ   ي:  قال  عنهما  هللا  رضي  عباس  بن  هللا  عبد  عنجاء يف صحيح الرتمذي "  
ْدهُ   اَللَّح   احفحظِ   ،  حيفحظكح   اَللَّح   احفحظِ   ،   ابَللَِّ   فاستحِعن  استعحنتح   وإذا   ،   اَللَّح   فاسألِ   سأحلتح   إذا   ،   جتاهحكح   جتِح
  وإن   ، لحكح   اَللَُّ   كتبحهُ   قد  بشيءٍ   إالَّ  يحنفعوكح   مل  بشحيءٍ   ينفحعوكح   أن   علحى  اجتحمعت  لو  اِلمَّةح  أنَّ   واعلحم  ،

 وجفَّتِ   اِلقالمُ   رُِفعحتِ   ،   عليكح   اَللَُّ   كتبحهُ   قد  بشيءٍ   إالَّ   يحضرُّوكح   مل  بشحيءٍ   يضرُّوكح   أن   على  اجتحمحعوا
 " . . الصُّحفُ 
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 السماح للبنات ابلصالة يف املسجد 

 ابنٌ  فقالح  املسِجدِ  يف   يصلِ ْيح  أن اَللَِّ  إماءح  متنحعوا  ال:  قال  عمر بن عبدهللا  عن"  مسلم اإلمام روى
ُثكح   وقالح  شديًدا غضحًبا فغِضبح  لنحمنُعُهنَّ  إانَّ  لحهُ    إانَّ  تقولُ   وسلَّمح  عليهِ   اَللَُّ   صلَّى اَللَِّ   رسولِ  عحن أحدِ 

 " .  لنمنُعُهنَّ 

 احلرص على اِلوالد 

  فخذفح  ،  لحهُ  أخٍ  ابنُ   جنِبهِ  إىل  جالًسا كانح :   قال مغفل بن  عبدهللا عن"  ماجة ابن صحيح  يف  جاء
ا:  فقالح   عنها  هنححى  وسلَّمح   عليهِ   اَللَُّ   صلَّى  اَللَِّ   رسولح   إنَّ :  وقالح   ،  فنحهاهُ   ،   وال  ،  صيًدا  تحصيدُ   ال  إهنَّ

ا  ،   عدوًّا  تُنكي ُثكح :  فقالح   خيذفح   أخيهِ   ابنُ   فعادح :  قالح   العْي  وتفقحأُ   ،  السِ نَّ   تحْكِسرُ   وإهنَّ   رسولح   أنَّ   أحدِ 
 " .  أبًدا ُأكحلِ ُمكح  ال ، ختِذفُ   ُعدتح  مثَّ  ،  عنها هنححى  وسلَّمح  عليهِ  اَللَُّ  صلَّى اَللَِّ 

 " .اِلمرح   هذا  ِفعلِ   عن  فنهاه.  احلحجحرُ   هبا  يُرمحى  آلةٌ   وهو  وامِلقالِع،  ابلنِ بال احلحصاةِ   رحْميُ   هوح   واخلحْذفُ 

 العدل بْي اِلوالد 

  وسلَّمح   عليه  هللاُ   صحلَّى  اَللَِّ   رحسولُ   ق حبَّلح :    قال  عنهه  هللا   رضي  هريرة  أيب   عن"    البخاري  صحيح   يف   جاء
هُ   عحِلي ٍ   بنح   احلحسحنح  اِلًسا،  التَِّميِميُّ   ححاِبسٍ   بنُ   اِلقْ رحعُ   وِعْندح   ما   الوحلحدِ   ِمنح   عحشحرحةً   ِل  إنَّ :  اِلقْ رحعُ   ف حقحالح   جح
 " .يُ ْرححمُ  ال ي حْرححمُ  ال محن: قحالح   مثَّ  وسلَّمح  عليه هللاُ  صحلَّى اَللَِّ  رحسولُ  إلحْيهِ   ف حنحظحرح   أححًدا، منهمْ  ق حب َّْلتُ 
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 الدعاء لألوالد

ُخُذين   وسلَّم  عليه  هللاُ   صلَّى  اَللَِّ   رحسولُ   كانح :    زيد  بن  أسامة  عن"    البخاري  صحيح   يف   جاء   فيُ ْقِعُدين   َيْح
  فإين ِ   اْرْححُْهما؛  اللَُّهمَّ :  يقولُ   مثَّ   يحُضمُُّهمحا،  مثَّ   اُِلْخرحى،  فحِخِذهِ   علحى  احلحسحنح   ويُ ْقِعدُ   فحِخِذِه،  علحى

 "  .أْرْححُُهمحا

 التحذير من الكذب

  هللاُ   صحلَّى   هللاِ   وحرحُسولُ   ي حْوًما  أُمِ ي  دحعحْتِن : »قحالح   أحنَّهُ   عحاِمرٍ   ْبنِ   هللاِ   عحْبدِ   عحنْ "    داود  أيب   سنن  يف   جاء
،  ت حعحالح   هحا :  ف حقحالحتْ   ب حْيِتنحا،  يف   قحاِعدٌ   وحسحلَّمح   عحلحْيهِ  :  وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى  هللاِ   رحُسولُ   هلححا  ف حقحالح   ُأْعِطيكح
ًْرا  ُأْعِطيهِ :  قحالحتْ   تُ ْعِطيِه؟  أحنْ   أحرحْدتِ   وحمحا   ملحْ   لحوْ   ِإنَّكِ   أحمحا:  وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى  هللاِ   رحُسولُ   هلححا  ف حقحالح .  متح

ًئا  تُ ْعِطيهِ  ي ْ  .«ِكْذبحةٌ   عحلحْيكِ  ُكِتبحتْ   شح

 الصْب على شقاوة اِلبناء 

  إىل   وسلَّم  عليه  هللاُ   صلَّى   هللاِ   رسولِ   مع  خرحج  أنَّه  العامري ِ   ي حْعلى   عن "    حبان   ابن  صحيح   يف   جاء
  يِفرُّ   الصَّيبُّ   فجعحل  يدحه  بسحط  مثَّ   القومِ   أمامح   فاستقبحل  يلعحبُ   الصِ بيانِ   مع  ُحسحْْيٌ   فإذا   له  ُدعوا  طعامٍ 

  صلَّى   هللاِ   رسولُ   أخحذه  حىتَّ   ُيضاِحُكه  وسلَّم  عليه  هللاُ   صلَّى  هللاِ   رسولُ   وجعحل  مرَّةً   هنا  وها  مرَّةً   هنا  ها
ْيهِ  إحدى فجعحل  وسلَّم عليه هللاُ    ِفيهِ  على  فاه  فوضحع رأسحه  قنَّع  مثَّ  قفاه  حتتح  واِلخرى ذقِنه حتتح  يدح

ًنا أححبَّ  محن  هللاُ  أححبَّ  ُحسحْْيٍ  ِمن وأان منِ   ُحسحْْيٌ : ) وقال فقبَّله ي ْ  (. اِلسباطِ  ِمن ِسْبطٌ  ُحسحْْيٌ  ُحسح
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 الصْب على تغيري سلوك الطفل

  ِمن  وسلم  عليه  هللا  صلى   هللاِ   رسولُ   كان :    قال  مالك  بن  أنس   عن "    داود   أيب  صحيح   يف   جاء
  أحمحرحين   ملا  أحْذهحبح   أن  نفسي   ويف   أحْذهحبُ   ال  وهللاِ :    فقلتُ   ،  حلاجةٍ   يوًما  فأرسلوين  ،  ُخُلًقا  الناسِ   أحسنِ 

  السُّوقِ   يف   يلعبون   وهم  ،  ِصْبيانٍ   على   أحُمرُّ   حىت  ،  فخرحْجتُ :    قال.    وسلم  عليه  هللا   صلى  هللا   نيبُّ   به
  فقال   يحْضححُك،  وهو  إليه  فنظحْرتُ   ،  وراِئي  ِمن  بقحفحايح   قابضٌ   ،  وسلم  عليه  هللا   صلى  هللاِ   رسولُ   فإذا  ،

  لقد  وهللاِ :    أنسٌ   قال.    هللاِ   رسولح   ي  أحْذهحبُ   أان  ،  نعم:    قلتُ .    أمرُتك  حيث   اذهبْ   ،  أُن حْيسُ   ي:  
ْمُته   وال  ،   وكذا   كذا   ف حعحْلتح   ملح :    صنْعتُ   لشيءٍ   قال  علمتُ   ما  –   سنْي  تسعح   أو   -  سنْي   سبعح   خدح
 "  . وكذا كذا  فعلتح  هالَّ :  ت حرحْكتح  لشيءٍ 

 رْحة اجلد أبحفاده

  صلَّى  اَللَِّ   رسولُ   خطبحنا:    قالح   ،   بُريدةح   عن:    قال   اِلسلمي  بريدة  عن"    داود   أيب   صحيح   يف   جاء
  يعُثرانِ   أْحرانِ   قحميصانِ   علْيهما  ،  عْنهما  اَللَُّ   رضيح   واحلسْيُ   ،  احلسنُ   فأقبلح   ،  وسلَّمح   علْيهِ   هللاُ 

دُُكمْ   أحْموحاُلُكمْ   أحمنَّحا:    اَللَُّ   صدقح :    قالح   مثَّ   ،  املنْبح   هِبما  فصِعدح   ،  فأخذحمها  فنزلح   ،  ويقومانِ  نحةٌ   وحأحْوالح   ،  ِفت ْ
 " .  اخلطبةِ  يف  أخذح  مثَّ   ،  أصِْبْ  فلم هذينِ  رأيتُ 

 آداب الطعام  متعليمه

ًما  ُكْنتُ :    قال  سلمة  أيب  بن  عمر  عن"    البخاري  صحيح   يف   جاء   هللاُ   صحلَّى  اَللَِّ   رحسولِ   ححْجرِ   يف   ُغالح
ُم،  ي :  وسلَّمح   عليه  هللاُ   صحلَّى   اَللَِّ   رحسولُ   ِل   فحقالح   الصَّْحفحِة،  يف   تحِطيشُ   يحِدي   وكحانحتْ   وسلَّمح،   عليه   ُغالح
،  وُكلْ  اَللَّح،  سحم ِ   "  .ب حْعدُ  ِطْعمحيت تِلكح  زحالحتْ  فحما  يحِليكح  ممَّا وُكلْ  بيحِميِنكح
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 القدوة الصاحلة

  رسولُ   فقامح   ،   محيمونةح   خالحيت   بحيتِ   يف   بتُّ :    قال  عباس  بن  عبدهللا  عن"    داود   أيب   صحيح   يف   جاء
  ،   الصَّالةِ   إىل  قامح   مثَّ   ،   الِقربةح   أوكأح   مثَّ   ،  فتوضَّأح   الِقربةح   فأطلقح   اللَّيلِ   ِمنح   وسلَّمح   عليهِ   اَللَُّ   صلَّى   اَللَِّ 

  فأقامحن   ورائِهِ   من  فأدارحين  بيميِنهِ   فأخذحين   ،  يسارِهِ   عن  فقمتُ   ِجئتُ   مثَّ   ،   توضَّأح   كما   فتوضَّأتُ   فُقمتُ 
 " .  معحهُ  فصلَّيتُ  ، مييِنهِ  عن

 أدب السالم

  ِإذحا  ُبنحَّ  يح :    قحالح   ،  أحبِيهِ   عحنْ   ،  قُ رَّةح   ْبنِ   ُمعحاِويحةح   عحنْ "    اِلصفياء  وطبقات  اِلولياء  حلية  كتاب  يف   جاء
مُ :    ف حُقْلتح   ححاجحةٌ   ِبكح   ف حعحِجلحتْ   خحرْيحهُ   ت حْرُجو  جمحِْلسٍ   يف   ُكْنتح    ِفيمحا  شحرِيُكُهمْ   فحأحْنتح   ،  عحلحْيُكمْ   السَّالح

  " اْلمحْجِلسِ  ذحِلكح  ِمنْ  ُيِصيُبونح 

 املبكر   النوم

  إذا   لبِنيه   يقول  كانح   أابه   أنَّ :  قُ رَّة  بن  معاوية  وعن:    اِلصفياء  وطبقات  اِلولياء  حلية  كتاب  يف   جاء
 " خرْيًا الليل من يرزُقكم هللا لعلَّ  انموا بحِنَّ، ي: "الِعشاء صلَّى

 احرتام حقوق اِلوالد 

ُأِتح النيبُّ صحلَّى هللاُ عليه وسلَّمح بقحدحٍح،  جاء يف صحيح البخاري " عن سها بن سعد الساعدي :  
ٌم أحْصغحُر القحْوِم، وحاِلْشيحاُخ عن   ِيِنِه ُغالح ُم أحأتحْذحُن ِل أحْن ُأْعِطيحُه فحشحِربح منه، وحعحْن ميح : ي ُغالح يحسحارِِه، فحقالح

ُه. ، فأْعطحاُه إيَّ : ما ُكْنُت ِِلُوثِرح بفحْضِلي ِمْنكح أحححًدا ي رحسولح اَللَِّ  "   اِلْشيحاخح، قالح
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 السماح هلم ابللهو واللعب

رضي هللا عنها أهنا قالت : وحاَللَِّ لقحْد رحأحْيُت رحسولح    - جاء يف صحيح مسلم " عن أم املؤمنْي عائشة  
ِب ُحْجرحِت، وحاحلْحبحشحُة ي حْلعحُبونح حِبرحاهِبِْم، يف محْسِجِد رحسوِل هللاِ  ُ عليه وسلَّمح ي حُقوُم علحى ابح   هللِا صحلَّى اَللَّ

ُ عليه وسلَّمح  ، يحْسرُتين بِردحائِِه، ِلكحْي أحْنُظرح إىل لحِعِبِهْم، مثَّ ي حُقوُم ِمن أحْجِلي، حىتَّ أحُكونح أحانح الَّيت  صحلَّى اَللَّ
، ححرِيصحًة علحى اللَّْهِو.  " أحْنصحِرُف، فحاْقِدُروا قحْدرح اجلحارِيحِة احلحِديثحِة السِ نِ 

 العدل بْي اِلوالد 

قال : تحصحدَّقح عحلحيَّ أحيب بب حْعِض   -رضي هللا عنه    - جاء يف صحيح مسلم " عن النعمان بن بشري  
ُ عليه وسلَّمح، فحاْنطح  لحقح  محاِلِه، فحقالحْت أُمِ ي عحْمرحُة بْنُت رحوحاححةح: ال أحْرضحى حىتَّ ُتْشِهدح رحسولح هللِا صحلَّى اَللَّ

ُ عليه وسلَّمح:    أحيب إىل النيبِ  صحلَّى اَللَُّ  قحيِت، فحقالح له رحسوُل هللِا صحلَّى اَللَّ ُه علحى صحدح عليه وسلَّمح لُِيْشِهدح
دُِكْم، ف حرحجحعح أحيب، ف حرحدَّ   : ات َُّقوا اَللَّح، وحاْعِدُلوا يف أحْوالح ، قالح : الح تِلكح  أحف حعحْلتح هذا بوحلحِدكح ُكلِ ِهْم؟ قالح

قحةح.  "  الصَّدح

 عند مرضهم واحلزن على فراقهم  الرْحة ابِلوالد

ْلنحا مع رحسوِل اَللَِّ صحلَّى هللاُ عليه وسلَّمح   جاء يف صحيح البخاري " عن أنس بن مالك أنه قال : دحخح
ُم، فأخحذح رحسوُل اَللَِّ صحلَّى هللاُ عليه وسلَّمح   بْ رحاِهيمح عليه السَّالح ًرا إِلِ علحى أحيب سحْيٍف القحْْيِ، وكانح ِظئ ْ

نحا رحسوِل اَللَِّ إبْ رح  ْلنحا عليه ب حْعدح ذلكح وإبْ رحاِهيُم َيحُوُد بن حْفِسِه، فحجحعحلحْت عحي ْ   اِهيمح، ف حقحب َّلحُه، ومشحَُّه، مثَّ دحخح
؟   ُ عْنه: وأحْنتح ي رحسولح اَللَِّ صحلَّى هللاُ عليه وسلَّمح تحْذرِفحاِن، فحقالح له عبُد الرَّْْححِن بُن عحْوٍف رحِضيح اَللَّ

تحْدمحعُ  العحْْيح  إنَّ  عليه وسلَّمح:  فحقالح صحلَّى هللاُ  أُبْخرحى،  أحتْ ب حعحهحا  مثَّ  رحْْححٌة،  إهنَّحا  عحْوٍف  اْبنح  ي   : ،  فحقالح
 "  والقحْلبح حيحْزحُن، والح ن حُقوُل إالَّ ما ي حْرضحى رحب ُّنحا، وإانَّ بِفرحاِقكح ي إبْ رحاِهيُم لحمحْحُزونُونح.
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 ابلْبكة الدعاء هلم  

ٌم، فأت حْيُت به النَّيبَّ صحلَّى هللاُ   جاء يف صحيح البخاري " عن أيب موسى اِلشعري قال : ُوِلدح ِل ُغالح
 "ُموسحى.  عليه وسلَّمح فحسحمَّاُه إبْ رحاِهيمح، فحححنَّكحُه بتحْمرحٍة، ودحعحا له ابلْبححكحِة، ودحف حعحُه إِلحَّ. وكانح أْكْبحح ولحِد أيب 

 تهم الفرح هبداي

ٌم ي حُهوِديٌّ خيحُْدُم النيبَّ صحلَّى هللاُ عليه   جاء يف صحيح البخاري " عن أنس بن مالك قال : كانح ُغالح
ُه النيبُّ صحلَّى هللاُ عليه وسلَّمح ي حُعوُدُه، ف حقحعحدح ِعْندح رحْأِسِه، فحقالح له: أْسِلْم، ف حنحظحرح  ، فأَتح   وسلَّمح، فحمحِرضح

فحقالح له: أِطْع أابح القحاِسِم صحلَّى هللاُ عليه وسلَّمح، فأْسلحمح، فحخحرحجح النيبُّ صحلَّى هللاُ    إىل أبِيِه وهو ِعْندحهُ 
ُه ِمنح النَّاِر.  "  عليه وسلَّمح وهو يقوُل: احلحْمُد َلِلَِّ الذي أنْ قحذح

 تعليمهم الوفاء ابلعهد 

ى عحلحيَّ رحسوُل هللِا صحلَّى  قال : أحتح   -رضي هللا عنه    -جاء يف صحيح مسلم " عن انس بن مالك  
نحا، ف حب حعحثحِن إىل ححاجحٍة، فأْبطحْأُت علحى أُم ِ  : فحسحلَّمح عحلحي ْ ُ عليه وسلَّمح وحأحانح أحْلعحُب مع الِغْلمحاِن، قالح ي،  اَللَّ

ُ عليه وسلَّمح حِلح  ب حعحثحِن رحسوُل هللِا صحلَّى اَللَّ ؟ قُلُت:  اجحٍة، قالحْت: ما  ف حلحمَّا ِجْئُت قالحْت: ما ححبحسحكح
ُ عليه وسلَّمح أحححًدا. قالح أحنحسٌ  ثحنَّ بِسرِ  رحسوِل هللِا صحلَّى اَللَّ ُتُه؟ قُلُت: إهنَّحا ِسرٌّ، قالحْت: ال حُتحدِ  :  ححاجح

ِبُت. ثْ ُتكح ي اثح ْثُت به أحححًدا حلححدَّ  "  وحاَللَِّ لو ححدَّ

 الصْب على موت اِلوالد 

قال : ُأِصيبح ححارِثحُة يحومح بحْدٍر    -رضي هللا عنه    -أنس بن مالك    جاء يف صحيح البخاري " عن
، قْد عحرحْفتح محْنزِلحةح  ٌم، فحجحاءحْت ُأمُُّه إىل النيبِ  صحلَّى هللاُ عليه وسلَّمح ف حقحالحْت: ي رحسولح اَللَِّ وهو ُغالح
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، فإْن يحُكْن يف اجلحنَِّة أْصِْبْ وأحْحتحِسْب، وإ : وحْيحِك،  ححارِثحةح ِمنِ  ْن تحُك اُِلْخرحى ت حرحى ما أْصنحُع، ف حقحالح
نَِّة الِفْردحْوِس. ٌة هي، إهنَّحا ِجنحاٌن كحِثريحٌة، وإنَّه يف جح نٌَّة واِحدح ِبْلِت، أوحجح  "  أوحهح

 ال تكثر العتاب مع إعذارهم

ُل اَللَِّ صحلَّى  قال : لحمَّا قحِدمح رحسو   -رضي هللا عنه    -جاء يف صحيح البخاري " عن أنس بن مالك  
:  هللاُ عليه وسلَّمح املحِدينحةح، أخحذح أبو طحْلححةح بيحِدي، فحاْنطحلحقح يب إىل رحسوِل اَللَِّ صحلَّى هللاُ عليه وسلَّمح فحقالح 

ْمُتُه يف احلحضحِر والسَّفحِر ف حوحاَللَِّ  : فحخحدح ، قالح يِ ٌس ف حْليحْخُدْمكح ٌم كح ، إنَّ أنحًسا ُغالح  ما قالح ِل ي رحسولح اَللَِّ
ا. ْ تحْصنحْع هذا هحكحذح ْ أْصن حْعُه ملح ملح ا، والح ِلشيٍء ملح  " ِلشيٍء صحن حْعُتُه ملح صحن حْعتح هذا هحكحذح

 احرتام الكبار واحلياء منهم

قال : محثحُل املُْؤِمِن كحمحثحِل شحجحرحٍة    -رضي هللا عنه    - جاء يف صحيح البخاري " عن عبدهللا بن عمر  
القحْوُم: هي شحجحرحُة كحذا، هي شحجحرحُة كحذا، فأرحْدُت أْن  خحْضراءح  يحْسُقُط ورحُقها وال ي حتححاتُّ فقالح  ، ال 

ثحنا ُخب حْيُب بُن   : هي النَّْخلحُة وعحْن ُشْعبحةح، ححدَّ : هي النَّْخلحُة، وأان ُغالٌم شابٌّ فاْستحْحي حْيُت، فقالح أُقولح
: لو ُكْنتح  عبِد الرَّْْححِن، عن ححْفِص بِن عاصِ  ْثُت به ُعمحرح فقالح : ِمثْ لحُه، وزادح: فحححدَّ ٍم، عحِن اْبِن ُعمحرح

 "  قُ ْلتحها لحكانح أححبَّ إِلحَّ ِمن كحذا وكحذا.

 تعويدهم على الصيام 

اةح   وسلَّمح   عليه  هللاُ   صحلَّى  النَّيبُّ   أحْرسحلح :    قالت  معوذ  بنت  الربيع  عن"    البخاري  صحيح   يف   جاء   غحدح
:  قالحتْ .  فحليحُصمْ   صحائًِما،  أْصبححح   ومحن  يحوِمِه،  بحِقيَّةح   ف حْليُِتمَّ   ُمْفِطًرا،   أْصبححح   محن:  اِلْنصحارِ   قُ رحى  إىل   عحاُشورحاءح 

يحان حنحا،  وُنصحوِ مُ   ب حْعُد،  نحُصوُمهُ   فحُكنَّا   الطَّعحاِم،  علحى  أححُدُهمْ   بحكحى  فحِإذحا  الِعْهِن،  ِمنح   اللُّْعبحةح   هلمُ   وجنحْعحلُ   ِصب ْ
نحاهُ   . " اإلْفطحارِ  ِعْندح   يحكونح  حىتَّ  ذحاكح  أْعطحي ْ
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 دعوهتم حلضور جمالس الكبار

  وحقحفح :  قحالح   ُعمحرْيٍ،  ْبنِ   ُعب حْيدِ   ْبنِ   اَللَِّ   عحْبدِ   عحنْ جاء يف كتاب شرف أصحاب احلديث للبغدادي :  
 ت حْفعحُلوا،   الح   اِْلُغحْيِلمحةح؟  هحِذهِ   طحرحْحُتمْ   قحدْ   لحُكمْ   محا"  :  ف حقحالح   قُ رحْيٍش،  ِمنْ   ححلحقحةٍ   عحلحى  اْلعحاصِ   ْبنُ   عحْمُرو

ُمْ   وحأحْوِسُعوا ُعوُهمُ   اْلمحْجِلِس،   يف   هلح ،  وحأحمسِْ هُ   وحأحْفِهُموُهمْ   احلْحِديثح ُمْ .  ِإيَّ   يحُكونُوا   أحنْ   أحْوشحكح   ق حْوٍم،  ِصغحارُ   فحِإهنَّ
ُتمْ   وحقحدْ  ق حْومٍ  ِكبحارح   " .  ق حْومٍ   ِكبحارُ   اْلي حْومح  فحأحنْ ُتمُ  ق حْوٍم، ِصغحارح  ُكن ْ

  وحيفظون   مداركهم،   وتوس ع  معارفهم   تنم ي   كثرية   فوائد  فيه  العقالء  الصاحلْي  للكبار   الغلمان  جمالسة
  اليت   اِلنساب  هبا  ويعرفون   عْب،  فيها   اليت  القصص  من  يذكرونه   وما  الكبار  أخبار   من  أشياء  هبا

 ال   ومعرفة  علم   على  بذلك  فنشأ  الكبار   َيالس  صغره  يف   كان  غالم  من  وكم   اِلرحام،   هبا  توصل
 .  ِلقرانه تتهي أ

 تعويذ اِلوالد ابلذكر من الشياطْي

  احلحسحنح   يُ عحوِ ذُ   وسلَّمح   عليه  هللاُ   صحلَّى  النيبُّ   كانح جاء يف صحيح البخاري " عن عبدهللا بن عباس قال :  
ُكما  إنَّ :  ويقولُ   واحلُسحْْيح،   ُكل ِ   ِمن  التَّامَِّة،  اَللَِّ   بكحِلمحاتِ   أحُعوذُ :  وإْسححاقح   إمْسحاِعيلح   هبحا   يُ عحوِ ذُ   كانح   أحابح

مَّةٍ  عحْْيٍ  ُكل ِ   وِمنْ  وهحامٍَّة، شيطحانٍ   " . .الح

 منعهم من اخلروج بعد العشاء 

  إذاجاء يف صحيح البخاري " عن جابر بن عبدهللا قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
ُتمْ   أوْ -  اللَّْيلِ   ُجْنحُ   كانح  ي ْ تحِشرُ   الشَّياِطْيح   فإنَّ   ِصْبيانحُكْم؛  فحُكفُّوا  -أْمسح  ساعحةٌ   ذحهحبح   فإذا  ِحينحِئٍذ،  ت حن ْ
،  فأْغِلُقوا  فحخلُّوُهْم،  اللَّْيلِ   ِمنح  ؛  اْسمح   واذُْكُروا  اِلْبوابح  وأحوُْكوا  ُمْغلحًقا،  ابابً   ي حْفتححُ   ال  الشَّْيطانح   فإنَّ   اَللَِّ
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،  اْسمح   واذُْكُروا  ِقرحبحُكمْ  ،  اْسمح   واذُْكُروا  آنِي حتحُكمْ   وَخحِ ُروا  اَللَِّ   وأحْطِفُئوا   شحيًئا،  عليها  ت حْعُرُضوا  أنْ   ولو  اَللَِّ
 " . .محصابِيححُكمْ 

 اللمسة احلانية هلم 

ح   ِديباًجا  وال  قطُّ   حريًرا  مسحْستُ   ماجاء يف صحيح ابن حبان " عن أنس بن مالك قال :     ِمن   ألْيح
  هللاِ  رسولِ   عحرحقِ   ريحِ   ِمن  أطيحبح   عحرحقًا  وال  قطُّ   رحًيا  مشحْمتُ   وال   وسلَّم  عليه هللاُ   صلَّى  هللاِ   رسولِ   كف ِ 
 " .   وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى

 التفريق بينهم يف الفراش 

  أبناءُ  وهم  ابلصالةِ  أوالدحكم  ُمروا جاء يف صحيح أيب داود " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 
 " .  املضاجعِ  يف  بينُهم وفر ِقوا  عشرٍ  أبناءُ  وهمْ  عليها واضربوُهم   سنْيح  سبعِ 
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 املسار النفسي 

 

 و  القصصقد َجعت فيه من و 

اليت تتعلق بنفسية الرجل واملرأة وطريقة  واملواقف  الشواهد
 االرتقاء هبا 
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 ابتالء الزوجْي بكالم الناس

ُ عحلحْيِه وحسحلَّمح ِإذحا أحرحادح أحْن خيحْ  ُرجح  جاء يف صحيح البخاري : )أحنَّ عحاِئشحةح قحالحْت كحانح رحُسوُل اَللَِّ صحلَّى اَللَّ
ن حنحا يف غحزحاٍة غحزح  اهحا فحخحرحجح سحْهِمي  سحفحًرا أحقْ رحعح بحْْيح أحْزوحاِجِه فحأحي َّتُ ُهنَّ خحرحجح سحْهُمهحا خحرحجح هِبحا محعحُه فحأحقْ رحعح ب حي ْ

رحُسوُل اَللَِّ    فحخحرحْجُت محعحُه ب حْعدح محا أُْنِزلح احلِْجحاُب فحأحانح ُأْْححُل يف هحْودحٍج وحأُنْ زحُل ِفيِه فحِسْرانح ححىتَّ ِإذحا ف حرحغح 
ُ عحلحْيِه وحسحلَّمح ِمْن غحْزوحتِِه تِْلكح وحق حفحلح وحدحن حْوانح ِمْن اْلمحِدينح  لحًة اِبلرَِّحيِل ف حُقْمُت ِحْيح آذحنُوا  صحلَّى اَللَّ ِة آذحنح لحي ْ

ِإذحا اِبلرَِّحيِل فحمحشحْيُت ححىتَّ جحاوحْزُت اجلْحْيشح ف حلحمَّا قحضحْيُت شحْأين أحقْ ب حْلُت ِإىلح الرَّْحِل ف حلحمحْسُت صحْدِري فح 
ُت ِعْقِدي فحححبحسحِن ابِْتغحاُؤُه فحأحقْ بحلح الَِّذينح ي حْرححُلونح  ِعْقٌد ِل ِمْن جحْزِع أحْظفحاٍر قحْد انْ قحطحعح ف حرحجحْعُت فحاْلتحمحسْ 

ُلوُه عحلحى بحِعرِيي الَِّذي ُكْنُت أحرْكحُب وحُهْم حيحِْسُبونح أحين ِ ِفيِه وحكحانح النِ سح  ُلوا هحْودحِجي ف حرححح اُء ِإْذ  ِل فحاْحتحمح
ْ ي حْغشحُهنَّ ال ْ ي حثْ ُقْلنح وحملح ْنِكْر اْلقحْوُم ِحْيح رحف حُعوُه  ذحاكح ِخفحافًا ملح ُكْلنح اْلُعْلقحةح ِمْن الطَّعحاِم ف حلحْم يحْست ح لَّْحُم وحِإمنَّحا َيْح

ب حعْ  ف حب حعحُثوا اجلْحمحلح وحسحاُروا ف حوحجحْدُت ِعْقِدي  ُلوُه وحُكْنُت جحارِيحًة ححِديثحةح السِ نِ   اهْلحْودحِج فحاْحتحمح دح محا  ثِقحلح 
ي حْفِقُدونحِن  اْستحمحرَّ اجلْحْيشُ  ُْم سح ُْم وحلحْيسح ِفيِه أحححٌد فحأحممحُْت محْنِزِل الَِّذي ُكْنُت ِبِه فحظحن حْنُت أحهنَّ  فحِجْئُت محْنزهلح

نحايح فحِنْمُت وحكحانح صحْفوحاُن ْبُن اْلُمعحطَِّل السُّلحِميُّ  نحا أحانح جحاِلسحٌة غحلحب حْتِن عحي ْ ي ْ ِْجُعونح ِإِلحَّ ف حب ح  الذَّْكوحاينُّ   مثَّ فحريح
احلِْ  ق حْبلح  ي حرحاين  وحكحانح  ين  فحأحَتح ئٍِم  انح ِإْنسحاٍن  سحوحادح  ف حرحأحى  محْنِزِل  ِعْندح  فحأحْصبححح  اجلْحْيِش  وحرحاِء  جحاِب ِمْن 

تُ هحا فحاْنطحلحقح ي حقُ  خح رحاِحلحتحُه ف حوحِطئح يحدحهحا ف حرحِكب ْ قحْظُت اِبْسرِتْجحاِعِه ِحْيح أحانح نحا  فحاْست حي ْ وُد يب الرَّاِحلحةح ححىتَّ أحت حي ْ
ْفكح عح  ْبُد اَللَِّ ْبُن  اجلْحْيشح ب حْعدح محا ن حزحُلوا ُمعحرِ ِسْيح يف َنحِْر الظَِّهريحِة ف حهحلحكح محْن هحلحكح وحكحانح الَِّذي ت حوحىلَّ اإْلِ

ْيُت هِبحا شحْهًرا   ْفِك وحيحرِيُبِن  ُأيبحٍ  اْبُن سحُلولح ف حقحِدْمنحا اْلمحِدينحةح فحاْشتحكح وحالنَّاُس يُِفيُضونح ِمْن ق حْوِل أحْصححاِب اإْلِ
ُ عحلحْيِه وحسحلَّمح اللُّْطفح الَِّذي ُكْنُت أحرحى ِمْنُه ِحْيح أح  ْمرحُض ِإمنَّحا  يف وحجحِعي أحين ِ الح أحرحى ِمْن النَّيبِ  صحلَّى اَللَّ

 الح أحْشُعُر ِبشحْيٍء ِمْن ذحِلكح ححىتَّ ن حقحْهُت فحخحرحْجُت أحانح وحأُمُّ ِمْسطحٍح يحْدُخُل ف حُيسحلِ ُم مثَّ ي حُقوُل كحْيفح تِيُكمْ 
نحاِصِع ُمتحْبحَّزانح الح َنحُْرُج ِإالَّ لحْياًل ِإىلح لحْيٍل وحذحِلكح ق حْبلح أحْن ن حتَِّخذح اْلُكُنفح قحرِيًبا ِمْن بُ ُيوتِنحا وحأحْمُرانح    ِقبحلح اْلمح
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يف  اِْلُوحِل يف اْلْبح ِيَِّة أحْو يف الت َّن حزُِّه فحأحقْ ب حْلُت أحانح وحأُمُّ ِمْسطحٍح بِْنُت أحيب رُْهٍم منحِْشي ف حعحث حرحْت    أحْمُر اْلعحرحبِ 
تح  ن ْ ْه أحملحْ  ا ِمْرِطهحا ف حقحالحْت تحِعسح ِمْسطحٌح ف حُقْلُت هلححا بِْئسح محا قُ ْلِت أحتحُسبِ ْيح رحُجاًل شحِهدح بحْدرًا ف حقحالحْت يح هح

ْفِك فحاْزدحْدُت محرحًضا عحلحى محرحِضي ف حلحمَّا رحجحْعُت ِإىلح ب حيْ  يِت دحخحلح  تحْسمحِعي محا قحاُلوا فحأحْخْبححْتِن بِقحْوِل أحْهِل اإْلِ
ُ عحلحْيِه وحسحلَّمح فحسحلَّمح ف حقحالح كحْيفح تِيُكْم ف حُقْلُت اْئذحْن ِل   ِإىلح أحب حوحيَّ قحالحْت وحأحانح  عحلحيَّ رحُسوُل اَللَِّ صحلَّى اَللَّ

ُ عحلحْيِه وحسحلَّمح  ِقبحِلِهمحا فحأحِذنح ِل رحُسوُل اَللَِّ صحلَّى اَللَّ فحأحت حْيُت أحب حوحيَّ    ِحينحِئٍذ أُرِيُد أحْن أحْست حْيِقنح اخْلحْبحح ِمْن 
وِ ين عحلحى ن حْفِسِك الشَّْأنح ف حوحاَللَِّ لحقحلَّمحا كحانحْت اْمرحأحٌة  ف حُقْلُت ِِلُمِ ي محا ي حتحححدَُّث بِِه النَّاُس ف حقحالحْت يح بُ ن حيَُّة هح 

هحا ف حُقْلُت ُسْبححانح اَللَِّ وحلحقحْد ي ح  تحححدَُّث النَّاُس  قحطُّ وحِضيئحٌة ِعْندح رحُجٍل حيُِب ُّهحا وحهلححا ضحرحائُِر ِإالَّ أحْكث حْرنح عحلحي ْ
لح  اللَّي ْ ا قحالحْت فحِبتُّ تِْلكح  أحْصبحْحُت فحدحعحا هِبحذح بِن حْوٍم مثَّ  أحْكتحِحُل  ي حْرقحأُ ِل دحْمٌع وحالح  أحْصبحْحُت الح  ةح ححىتَّ 

ُ عحلحْيِه وحسحلَّمح عحِليَّ ْبنح أحيب طحاِلٍب وحُأسحامحةح ْبنح زحْيٍد ِحْيح اْست حْلبحثح اْلوححْ  ُي يحْستحِشريمُُهحا رحُسوُل اَللَِّ صحلَّى اَللَّ
ُْم ف حقحالح ُأسحامحُة أحْهُلكح يف ِفرحاِق أح  يح رحُسولح   ْهِلِه فحأحمَّا ُأسحامحُة فحأحشحارح عحلحْيِه اِبلَِّذي ي حْعلحُم يف ن حْفِسِه ِمْن اْلُودِ  هلح

ْ يُ  رْيًا وحأحمَّا عحِليُّ ْبُن أحيب طحاِلٍب ف حقحالح يح رحُسولح اَللَِّ ملح ُ عحلحْيكح وحالنِ سحاُء اَللَِّ وحالح ن حْعلحُم وحاَللَِّ ِإالَّ خح ضحيِ ْق اَللَّ
ُ عحلحْيِه وحسحلَّمح بحرِيرحةح ف حقحالح يح  ِثرٌي وحسحْل اجلْحارِيحةح تحْصُدْقكح فحدحعحا رحُسوُل اَللَِّ صحلَّى اَللَّ  بحرِيرحُة هحْل  ِسوحاهحا كح

ًئا يحرِيُبِك ف حقحالحْت بحرِيرحُة الح وحالَِّذي ب حعحثح  ي ْ هحا قحطُّ  رحأحْيِت ِفيهحا شح هحا أحْمًرا أحْغِمُصُه عحلحي ْ كح اِبحلْحقِ  ِإْن رحأحْيُت ِمن ْ
ِديثحُة السِ نِ  ت حنحاُم عحْن اْلعحِجِْي ف حتحْأِت الدَّاِجُن ف حتحْأُكُلُه ف حقحامح رحُسولُ  ُ   أحْكث حرح ِمْن أحهنَّحا جحارِيحٌة حح اَللَِّ صحلَّى اَللَّ

ُ عحلحْيِه وحسحلَّمح  عحلحْيِه وحسحلَّمح ِمْن ي حْوِمِه فحا ْست حْعذحرح ِمْن عحْبِد اَللَِّ ْبِن ُأيبحٍ  اْبِن سحُلولح ف حقحالح رحُسوُل اَللَِّ صحلَّى اَللَّ
  وا رحُجاًل محا محْن ي حْعُذُرين ِمْن رحُجٍل ب حلحغحِن أحذحاُه يف أحْهِلي ف حوحاَللَِّ محا عحِلْمُت عحلحى أحْهِلي ِإالَّ خحرْيًا وحقحْد ذحكحرُ 
رْيًا وحمحا كحانح يحْدُخُل عحلحى أحْهِلي ِإالَّ محِعي ف حقحامح سحْعُد ْبُن ُمعحاٍذ ف حقحالح يح رحسُ  ولح اَللَِّ أحانح  عحِلْمُت عحلحْيِه ِإالَّ خح

ْزرحِج أحمحْرت حنحا ف حفحعحْلنحا ِفيِه  وحاَللَِّ أحْعُذُركح ِمْنُه ِإْن كحانح ِمْن اِْلحْوِس ضحرحبْ نحا ُعنُ قحُه وحِإْن كحانح ِمْن ِإْخوحانِنحا ِمْن اخْلح 
ُه احلْحِميَُّة  أحْمرحكح ف حقحامح سحْعُد ْبُن ُعبحادحةح وحُهوح سحيِ ُد اخْلحْزرحِج وحكحانح ق حْبلح ذحِلكح رحُجاًل صحاحِلًا وحلحِكْن اْحتحمحلحتْ 

ْيُد ْبُن ُحضحرْيٍ ف حقحالح كحذحْبتح لحعحْمُر اَللَِّ    ف حقحالح كحذحْبتح لحعحْمُر اَللَِّ الح ت حْقتُ ُلُه وحالح ت حْقِدُر عحلحى ذحِلكح  ف حقحامح ُأسح
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 مهحُّوا وحرحُسوُل اَللَِّ  وحاَللَِّ لحن حْقتُ لحنَُّه فحِإنَّكح ُمنحاِفٌق جُتحاِدُل عحْن اْلُمنحاِفِقْيح ف حثحارح احلْحيَّاِن اِْلحْوُس وحاخْلحْزرحُج ححىتَّ 
ُ عحلحْيِه وحسحلَّمح عح  ْيُت ي حْوِمي الح ي حْرقحأُ ِل  صحلَّى اَللَّ ُتوا وحسحكحتح وحبحكح لحى اْلِمْنْبحِ ف حن حزحلح فحخحفَّضحُهْم ححىتَّ سحكح

لحتحْْيِ وحي حْوًما ححىتَّ أحُظنُّ أحنَّ الْ  ْيُت لحي ْ بِن حْوٍم فحأحْصبححح ِعْنِدي أحب حوحايح وحقحْد بحكح ُبكحاءح فحاِلٌق  دحْمٌع وحالح أحْكتحِحُل 
ِبِدي قحالحتْ  نحا مُهحا جحاِلسحاِن ِعْنِدي وحأحانح أحْبِكي ِإْذ اْستحْأذحنحْت اْمرحأحٌة ِمْن اِْلحْنصحاِر فحأحِذْنُت هلححا فحجحلحسحتْ   كح   ف حب حي ْ

ُ عحلحْيِه وحسحلَّمح فحجحلحسح وحملحْ َيحِْلسْ  نحا َنحُْن كحذحِلكح ِإْذ دحخحلح رحُسوُل اَللَِّ صحلَّى اَللَّ ي ْ ْنِدي ِمْن  عِ ت حْبِكي محِعي ف حب ح
لحهحا وحقحْد محكحثح شحْهًرا الح يُوححى ِإلحْيِه يف شحْأين شحْيٌء قحالحْت ف حتحشحهَّدح مثَّ  قحالح يح    ي حْوِم ِقيلح يفَّ محا ِقيلح ق حب ْ

ِإْن ُكنْ  ُ وح ا فحِإْن ُكْنِت بحرِيئحًة فحسحُيْبح ُِئِك اَللَّ ا وحكحذح ْنٍب فحاْست حْغِفِري عحاِئشحُة فحِإنَُّه ب حلحغحِن عحْنِك كحذح ِت أحْلمحْمِت ِبذح
ُ عحلحْيِه ف حلحمَّا قحضحى رحسُ  بح َتحبح اَللَّ نِْبِه مثَّ َتح ُ  اَللَّح وحُتويب ِإلحْيِه فحِإنَّ اْلعحْبدح ِإذحا اْعرتححفح ِبذح وُل اَللَِّ صحلَّى اَللَّ

ُ  عحلحْيِه وحسحلَّمح محقحالحتحُه ق حلحصح دحْمِعي ححىتَّ محا ُأِحسُّ   ِمْنُه قحْطرحًة وحقُ ْلُت ِِلحيب أحِجْب عحنِ  رحُسولح اَللَِّ صحلَّى اَللَّ
ُ عحلحْيِه وحسحلَّمح ف حُقْلُت ِِلُم ِ  ي أحِجييب عحنِ   عحلحْيِه وحسحلَّمح قحالح وحاَللَِّ محا أحْدِري محا أحُقوُل ِلرحُسوِل اَللَِّ صحلَّى اَللَّ

ُ عح  ُ عحلحْيِه  رحُسولح اَللَِّ صحلَّى اَللَّ لحْيِه وحسحلَّمح ِفيمحا قحالح قحالحْت وحاَللَِّ محا أحْدِري محا أحُقوُل ِلرحُسوِل اَللَِّ صحلَّى اَللَّ
لحقحدْ  ف حُقْلُت ِإين ِ وحاَللَِّ  اْلُقْرآِن  أحقْ رحأُ كحِثريًا ِمْن  ِديثحُة السِ نِ  الح  أحنَّكُ   وحسحلَّمح قحالحْت وحأحانح جحارِيحٌة حح ْم  عحِلْمُت 
قْ ُتْم ِبِه وحلحِئْن قُ ْلُت لحُكْم ِإين ِ بحرِيئحةٌ  ْعُتْم محا ي حتحححدَُّث ِبِه النَّاُس وحوحق حرح يف أحنْ ُفِسُكْم وحصحدَّ ُ ي حْعلحُم ِإين ِ    مسِح وحاَللَّ

ي حْعلحُم أحين ِ   ُ ُقوين ِبذحِلكح وحلحِئْن اْعرتححْفُت لحُكْم أبِحْمٍر وحاَللَّ ِيئحٌة الح ُتصحدِ  ُقنِ  وحاَللَِّ محا أحِجُد ِل    لحْبح بحرِيئحٌة لحُتصحدِ 
اْلُمْست حعحاُن عحلحى محا تحِصُفونح  مثَّ حتححوَّ   ُ يٌل وحاَللَّ ْلُت عحلحى  وحلحُكْم محثحاًل ِإالَّ أحابح يُوُسفح ِإْذ قحالح  فحصحْْبٌ َجِح

ُ وحلحِكْن وحاَللَِّ  حانح أحْحقحُر يف ن حْفِسي ِفرحاِشي وحأحانح أحْرُجو أحْن ُيْبح ِئحِن اَللَّ  محا ظحن حْنُت أحْن يُ ْنِزلح يف شحْأين وحْحًيا وحِلح
ُ عحلحْيِه وح  سحلَّمح يف الن َّْوِم  ِمْن أحْن يُ تحكحلَّمح اِبْلُقْرآِن يف أحْمِري وحلحِكنِ  ُكْنُت أحْرُجو أحْن ي حرحى رحُسوُل اَللَِّ صحلَّى اَللَّ

ُه مح ُرْؤيح ُيْبح ُِئِن اَللَُّ  ا  ف حوحاَللَِّ محا رحامح جمحِْلسحُه وحالح خحرحجح أحححٌد ِمْن أحْهِل اْلب حْيِت ححىتَّ أُْنِزلح عحلحْيِه اْلوحْحُي فحأحخحذح
ُر ِمْنُه ِمْثُل اجْلُمحاِن ِمْن اْلعحرحِق يف ي حْوٍم شحاٍت ف حلح  ُخُذُه ِمْن اْلُْبحححاِء ححىتَّ ِإنَُّه لحي حتحححدَّ ُسرِ يح عحْن    مَّاكحانح َيْح

ِلمحٍة تحكحلَّمح هِبحا أحْن قحالح ِل يح  ُ عحلحْيِه وحسحلَّمح وحُهوح يحْضححُك فحكحانح أحوَّلح كح عحاِئشحُة اْْححِدي    رحُسوِل اَللَِّ صحلَّى اَللَّ
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ُ ف حقحالحْت ِل أُمِ ي ُقوِمي ِإىلح رحُسوِل اَللَِّ صحلَّى اَللَُّ  عحلحْيِه وحسحلَّمح ف حُقْلُت الح وحاَللَِّ الح أحُقوُم    اَللَّح ف حقحْد ب حرَّأحِك اَللَّ
ْفِك ُعْصبحٌة ِمْنُكْم (   ُ ت حعحاىلح ) ِإنَّ الَِّذينح جحاُءوا اِبإْلِ ِت ف حلحمَّا أحنْ زحلح  ِإلحْيِه وحالح أحْْححُد ِإالَّ اَللَّح فحأحنْ زحلح اَللَّ اْْليح

ا يف ب حرحاءحِت قحالح أحبُو بحْكٍر   ُ هحذح ثحةح ِلقحرحابحِتِه ِمْنُه اَللَّ ُ عحْنُه وحكحانح يُ ْنِفُق عحلحى ِمْسطحِح ْبِن ُأاثح يُق رحِضيح اَللَّ الصِ دِ 
تح  ُ ت حعحاىلح  ) وحالح َيْح ًئا أحبحًدا ب حْعدح محا قحالح ِلعحاِئشحةح فحأحنْ زحلح اَللَّ ي ْ ِل ُأوُلو اْلفحْضِل  وحاَللَِّ الح أُْنِفُق عحلحى ِمْسطحٍح شح

ُِحبُّ أحْن ي حغْ   ِمْنُكمْ  ُ  وحالسَّعحِة أحْن يُ ْؤُتوا( ِإىلح ق حْوِلِه ) غحُفوٌر رحِحيٌم ( ف حقحالح أحبُو بحْكٍر ب حلحى وحاَللَِّ ِإين ِ ِلح ِفرح اَللَّ
ُ عحلحْيِه وحسحلَّمح   يحْسأحُل زحيْ نحبح بِْنتح  ِل ف حرحجحعح ِإىلح ِمْسطحٍح الَِّذي كحانح َُيِْري عحلحْيِه وحكحانح رحُسوُل اَللَِّ صحلَّى اَللَّ

اَللَِّ  جحْحٍش عحْن أحْمِري ف حقحالح يح زحيْ نحُب محا عحِلْمِت محا رحأحْيِت ف حقحالحْت يح رحُسولح اَللَِّ أحْحِْي مسحِْعي وحبحصحِري وح 
هحا ِإالَّ خحرْيًا قحالحْت وحِهيح الَّيِت كحانحْت ُتسحاِميِن ف حعحصحمحهحا اَللَُّ    اِبْلوحرحِع ( . محا عحِلْمُت عحلحي ْ

 معرفة نفسية الزوجة 

  هللا  صلى -  هللا  رسول  ِل  قال:  قالت  -عنها  هللا  رضي-  عائشة  عنجاء يف صحيح البخاري "  
حْعلحمُ   إين ِ "  :  -وسلم   عليه ،   عحلحيَّ   ُكْنتِ   وإذا  راِضيحًة،  عحنِ    ُكْنتِ   إذا  ِلح   أْينح   ِمن:  ف حُقلتُ :  قالحتْ   غحْضبح

؟  ت حْعِرفُ  ،   عحلحيَّ   ُكْنتِ   وإذا  حُمحمٍَّد،  ورحب ِ   ال:  ت حُقوِلْيح   فإنَّكِ   راِضيحًة،  عحنِ    ُكْنتِ   إذا  أمَّا:  فقالح   ذلكح   غحْضبح
 . " .امْسحكح  إالَّ  أْهُجرُ  ما - اَللَِّ   رحسولح  ي-  واَللَِّ  أجحْل، : قُلتُ : قالحتْ  إْبراِهيمح،  ورحب ِ  ال : قُ ْلتِ 

 يراعي مشاعر زوجته

ُهمحا  اَللَُّ   رحِضيح   سحلحمحةح   أُم ِ   عحنْ جاء يف صحيح مسلم "   نحما  :   قحالحتْ   عحن ْ   هللاِ   رحسولِ   مع  ُمْضطحِجعحةٌ   أان  بي ْ
  رحسولُ   ِل  فقالح   ِحْيضحيت  ثِيابح   فأخحْذتُ   فاْنسحلحْلُت،  ِحْضُت،  إذْ   اخلحِميلحِة،  يف   وسلَّمح   عليه  اَللَُّ   صحلَّى

  وكانحتْ :  قالحتْ .  اخلحِميلحةِ   يف   معهُ   فاْضطحجحْعتُ   فحدحعاين   ن حعحْم،:  قُلتُ   أنحِفْسِت؟:  وسلَّمح   عليه  اَللَُّ   صحلَّى  هللاِ 
  . " اجلحنابحةِ  ِمنح  الواِحدِ  اإلانءِ  يف  ي حْغتحِسالنِ   وسلَّمح  عليه  اَللَُّ  صحلَّى  هللاِ  ورحسولُ  هي
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 تراعي نفسية زوجها

  وسلَّمح   عليه   اَللَُّ   صحلَّى  النيب ِ   أحْزوحاجُ   أحْرسحلح :    قالت  عنها   هللا   رضي  عائشة  عنجاء يف صحيح مسلم "  
  عليه   فحاْستحْأذحنحتْ   وسلَّمح،  عليه   اَللَُّ   صحلَّى  هللاِ   رحسولِ   إىل   وسلَّمح   عليه  اَللَُّ   صحلَّى  هللاِ   رحسولِ   بْنتح   فحاِطمحةح 

ْلنحِن   أحْزوحاجحكح   إنَّ   هللِا،   رحسولح   ي:  فحقالحتْ   هلححا،  فأِذنح   ِمْرِطي،  يف   محِعي  ُمْضطحِجعٌ   وحهو   يحْسأحْلنحكح   إلحْيكح   أحْرسح
  بُ ن حيَّةُ   أحيْ :  وسلَّمح   عليه  اَللَُّ   صحلَّى   هللاِ   رحسولُ   هلححا  فحقالح   قالحتْ   سحاِكتحٌة،  وحأحانح   ُقححافحةح،  أحيب   ابْ نحةِ   يف   العحْدلح 
؟  ما  حتُِبِ ْيح   أحلحْستِ  عحتْ   ِحْيح   فحاِطمحةُ   ف حقحامحتْ :  قالحتْ   هِذه  فأِحيبِ    قالح   ب حلحى،:  فحقالحتْ   ُأِحبُّ   ِمن   ذلكح   مسِح
  ابلَِّذي   فأْخْبححهْتُنَّ   وسلَّمح،  عليه  اَللَُّ   صحلَّى   النيب ِ   أحْزوحاجِ   إىل   ف حرحجحعحتْ   وسلَّمح،   عليه  اَللَُّ   صحلَّى   هللاِ   رحسولِ 
  شيٍء،  ِمن  عحنَّا  أحْغن حْيتِ   نُ رحاكِ   ما:  هلححا  ف حُقْلنح  وسلَّمح،  عليه  اَللَُّ   صحلَّى   هللاِ   رحسولُ  هلححا  قالح  وحاِبلَِّذي  قالحْت،

  أحيب   ابْ نحةِ   يف   العحْدلح   ي حْنُشْدنحكح   أحْزوحاجحكح   إنَّ :  له  ف حُقوِل   وسلَّمح   عليه  اَللَُّ   صحلَّى  هللاِ   رحسولِ   إىل  فحاْرِجِعي
  عليه   اَللَُّ   صحلَّى   النيب ِ   أحْزوحاجُ   فأْرسحلح   عحاِئشحُة،  قالحتْ   أحبحًدا،  ِفيهحا   ُأكحلِ ُمهُ   ال  وحاَللَِّ :  فحاِطمحةُ   فحقالحتْ   ُقححافحةح 
  يف  منهنَّ   ُتسحاِميِن   كحانحتْ   الَّيت  وحهي  وسلَّمح،  عليه  اَللَُّ   صحلَّى  النيب ِ   زحْوجح   جحْحٍش،  بْنتح   زحيْ نحبح   وسلَّمح 
ينِ   يف   خحرْيًا   قحطُّ   اْمرحأحةً   أحرح   وحملحْ   وسلَّمح،   عليه  اَللَُّ   صحلَّى  هللاِ   رحسولِ   ِعْندح   املحْنزِلحةِ    َلِلَِّ   وحأحتْ قحى.  زحيْ نحبح   ِمن  الدِ 

ِديثًا،  وحأحْصدحقح  قحًة،  وحأحْعظحمح   لِلرَِّحِم،  وحأحْوصحلح   حح ااًل   وحأحشحدَّ   صحدح   به،  تحصحدَّقُ   يالذ  العحمحلِ   يف   لِن حْفِسهحا  ابِْتذح
، هللاِ   إىل   به  وحت حقحرَّبُ  ا  ما  ت حعحاىلح ئحةح،  منها  ُتْسرِعُ   ِفيهحا،   كحانحتْ   ِحدَّةٍ   ِمن  سحْورحةً   عحدح   فحاْستحْأذحنحتْ :  قالحتْ   الفحي ْ

  علحى   ِمْرِطهحا،  يف   عحاِئشحةح   مع  وسلَّمح   عليه  اَللَُّ   صحلَّى  هللاِ   وحرحسولُ   وسلَّمح،  عليه  اَللَُّ   صحلَّى   هللاِ   رحسولِ   علحى
هحا  فحاِطمحةُ   دحخحلحتْ   الَّيت  احلحالحةِ    ي :  فحقالحتْ .  وسلَّمح   عليه  اَللَُّ   صحلَّى  هللاِ   رحسولُ   هلححا   فأِذنح   هبحا،  وحهو  عحلحي ْ
ْلنحِن   أحْزوحاجحكح   إنَّ   هللِا،  رحسولح    يب،  وحق حعحتْ   مثَّ :  قالحتْ   ُقححافحةح،  أحيب   ابْ نحةِ   يف   العحْدلح   يحْسأحْلنحكح   إلحْيكح   أحْرسح

،  فحاْستحطحالحتْ  ذحنُ   هلْ   طحْرفحُه،  وحأحْرُقبُ   وسلَّمح،   عليه  اَللَُّ   صحلَّى   هللاِ   رحسولح   أحْرُقبُ   وحأحانح   عحلحيَّ   ِفيهحا،  ِل  َيْح
،   أحنْ   يحْكرحهُ   ال   وسلَّمح   عليه  اَللَُّ   صحلَّى  هللاِ   رحسولح   أنَّ   عحرحْفتُ   حىتَّ   زحيْ نحبُ   تحْْبححْ   ف حلحمْ :  قالحتْ  :  قالحتْ   أحنْ تحِصرح
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هحا  ملحْ   هبحا  وحق حْعتُ   ف حلحمَّا هحا،   أحَْنحْيتُ   حىتَّ   أحْنشحب ْ   وحت حبحسَّمح :  وسلَّمح   عليه  اَللَُّ   صحلَّى   هللاِ   رحسولُ   فحقالح :  قالحتْ   عحلحي ْ
 . "  .بحْكرٍ   أحيب  ابْ نحةُ  إهنَّحا

 دالل الزوجة على زوجها 

 عليه  هللا  صلى-  النيب  زوج  عائشة  عن"  :    صحيح  وهويف الطبقات الكْبى    النسائي  عند  جاء
  تنظري  أن  ُأحتُِبِ ْي  ُْححرْياُء،  ي:  فقال  املسجِد،  يف   يلعبون  املسجدح   احلبشةُ   دخلتِ :  قالت  -وسلم
ه،   إىل  وجهي  وأحْسنحْدتُ   عاتحِقه،  على  ذحقحِن   فوضحعحتُ   وجئته  ابلباِب،  فقام.  نعم:  فقلتُ   ؟  إليهم    خحدِ 
:  فُقْلتُ .    ححْسُبكِ :  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللاِ   رسولُ   فقال.  طيِ ًبا  القاسم  أابح :  يومئذٍ   قوهِلم  وِمن:  قالت

  ِل   وما:  قالت.  هللاِ   رسولح   ي  ت حْعجحلْ   ال:  قلتُ .  ححْسُبكِ :  قال  مث  ،  ِل  فقامح .  هللاِ   رسولح   ي  ت حْعجحلِ   ال
لحغح  أن  أحْحب حْبتُ  ولكن  ؛ إليهم  النظرِ  حبُّ   ".منه ومكاين ِل مقاُمه  النساءح  ي حب ْ

 تعرف نفسها جيدا 

  دحخحلح   -  وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى  -  اَللَِّ   رحُسولح   أحنَّ   ححِبيبٍ   ْبنِ   ضحْمرحةح   عحنْ "    الكْبى  الطبقات  يف   جاء
رْيًا   هِبحا  وحأحْبِدهْلحا  ُمِصيب حت حهحا  وحاْجْبُْ   ُحْزهنححا  ُعزَّ   اللَُّهمَّ :  ف حقحالح   سحلحمحةح   أبِحيب   يُ عحز ِيهحا  سحلحمحةح   أُم ِ   عحلحى هحا  خح :  قحالح .  ِمن ْ

رْيًا  وحأحْبدحهلححا ُمِصيب حت حهحا وحجحْبحح  ُحْزهنححا  اَللَُّ  ف حعحزَّى هحا خح  .  لى هللا عليه وسلم " ص. هللا  رسول وحت حزحوَّجحهحا ِمن ْ

  أحححدحُكمْ   أحصحابح   ِإذحا:  لى هللا عليه وسلم ص  هللا  رسول   قال.  سحلحمحةح   أحبُو  قحالح :  قحالحتْ   ةح سحلحمح   أُمَّ   وعن
.  ِفيهحا  فحآِجْرين   ُمِصيبحيِت   اْحتحسحْبتُ   ِعْندحكح   اللَُّهمَّ :.  البقرة  راِجُعونح«  ِإلحْيهِ   وحِإانَّ   َلِلَِّ   ِإانَّ »  ف حْلي حُقلْ   ُمِصيبحةٌ 
رْيًا  هِبحا  وحأحْبِدْلِن   أحُقولح   أحنْ   وحأحرحْدتُ  هحا  خح رْيٌ   محنْ :  ف حُقْلتُ ،    ِمن ْ .  قُ ْلتُ هحا  ححىتَّ   زِْلتُ   فحمحا  سحلحمحةح؟  أحيب   ِمنْ   خح

هحا  ف حب حعحثح .  ف حرحدَّْتهُ   ُعمحرُ   خحطحب حهحا  مثَّ .  ف حرحدَّْتهُ   بحْكرٍ   أحبُو  خحطحب حهحا  ِعدَّهُتحا  انْ قحضحتْ   ف حلحمَّا   -   اَللَِّ   رحُسولُ   ِإلحي ْ
ًبا:  ف حقحالحتْ   -  وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى   وحأحين ِ   غحرْيحى   اْمرحأحةٌ   أحين ِ   اَللَِّ   رحُسولح   أحْخِْبْ .  وحِبرحُسوِلهِ   اَللَِّ   ِبرحُسولِ   محْرحح
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هحا  ف حب حعحثح .  شحاِهدٌ   أحْولِيحاِئي   ِمنْ   أحححدٌ   لحْيسح   وحأحنَّهُ   ُمْصِبيحةٌ    ق حْوُلكِ   أحمَّا:  صلى هللا عليه وسلم    هللا   رسول  ِإلحي ْ
يحانحكِ   سحيحْكِفيكِ   اَللَّح   فحِإنَّ   ُمْصِبيحةٌ   ِإين ِ   وحأحمَّا.  غحرْيحتحكِ   يُْذِهبح   أحنْ   اَللَّح   فحسحأحْدُعو  غحرْيحى  ِإين ِ   ق حْوُلكِ   وحأحمَّا.  ِصب ْ

ُهمْ   أحححدٌ   ف حلحْيسح   اِلحْولِيحاءُ    رحُسولح   ف حزحو ِجْ   ُقمْ   ُعمحرُ   يح :  قحالحتْ :  قحالح .  ضحاين سحريحْ   ِإال  غحاِئبٌ   وحال  شحاِهدٌ   ِمن ْ
 ". اَللَِّ 

 ال تضغط على نفسية زوجها

 فقالت  عائشةح   على  ُعمريٍ   بنُ   وُعبيدُ   أان  دخحْلتُ جاء يف ختريج صحيح ابن حبان لشعيب اِلرنؤوط "  
  قال  ُحبًّا تزدحدْ  ِغبًّا ُزرْ :  اِلوَّلُ  قال كما  أمَّهْ  ي أقولُ :  فقال تزورحان أنْ  لك آن قد:  ُعمريٍ  بنِ  ِلُعبيدِ 

  هللاِ   رسولِ   ِمن  رأحيِْته  شيءٍ   أبعجحبِ   أخِْبينا:    ُعمريٍ   ابنُ   قال  هذه  رحطانِتكم  ِمن  دُعوان :    فقالت:  
  ذحرِين   عائشةُ   ي: )    قال  اللَّياِل  ِمن  ليلةٌ   كان  لحمَّا:    قالت  مثَّ   فسكحتحتْ :    قال  وسلَّم  عليه  هللاُ   صلَّى
ُِحبُّ   إين ِ   وهللاِ :    قُ ْلتُ (    لريبِ    اللَّيلةح   أتعبَّدِ    ُيصحلِ ي  قام  مثَّ   فتطهَّر  فقام:    قالت  سرَّك  ما  وُأِحبُّ   قُ ْربحك  ِلح
  مثَّ :    قالت   حِليتحه   بحلَّ   حىتَّ   يبكي  يزحلْ   فلم   بكى  مثَّ :    قالت   حجرحه   بحلَّ   حىتَّ   يبكي   يزحلْ   فلم :    قالت
  هللاِ  رسولح  ي:  قال  يبكي رآه فلمَّا ابلصَّالةِ  يُؤِذنُه باللٌ  فجاء اِلرضح  بحلَّ  حىتَّ  يبكي يزحلْ   فلم بكى

  علحيَّ   نزحلحتْ   لقد  شكورًا  عبًدا   أكونُ   أفال : )    قال   ؟   أتخَّر  وما  تقدَّم  ما  لك  هللاُ   غفحر   وقد  تحبكي  ملح 
"     عمران  آلسورة  {  وحاِْلحْرضِ   السَّمحوحاتِ   خحْلقِ   يف   ِإنَّ }  فيها  يتفكَّرْ   ومل  قرحأها  ِلمحن  ويلٌ   آيٌة،  اللَّيلةح 

 صحيح على شرط مسلم .

 اِلوالد  فراق  على احلزن

ْلنحا"  :  قال  عنه  هللا  رضي  مالك  بن  أنس  عنجاء يف صحيح البخاري "     هللاُ   صحلَّى  اَللَِّ   رحسولِ   مع  دحخح
ًرا   وكانح   القحْْيِ،   سحْيفٍ   أحيب   علحى  وسلَّمح   عليه بْ رحاِهيمح   ِظئ ْ ُم،  عليه  إِلِ   هللاُ   صحلَّى  اَللَِّ   رحسولُ   فأخحذح   السَّالح
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ْلنحا  مثَّ   ومشحَُّه،  ف حقحب َّلحُه،  إبْ رحاِهيمح،  وسلَّمح   عليه نحا  فحجحعحلحتْ   بن حْفِسِه،  َيحُودُ   وإبْ رحاِهيمُ   ذلكح   ب حْعدح   عليه  دحخح  عحي ْ
  ي   وأحْنتح :  عْنه  اَللَُّ   رحِضيح   عحْوفٍ   بنُ   الرَّْْححنِ   عبدُ   له  فحقالح   تحْذرِفحاِن،  وسلَّمح   عليه   هللاُ   صحلَّى  اَللَِّ   رحسولِ 
؟  رحسولح    العحْْيح   إنَّ :  وسلَّمح   عليه هللاُ   صحلَّى  فحقالح   أُبْخرحى،   أحتْ ب حعحهحا   مثَّ  رحْْححٌة،  إهنَّحا  عحْوفٍ  اْبنح   ي: فحقالح   اَللَِّ
" ، والظئر  .لحمحْحُزونُونح   إبْ رحاِهيمُ   ي  بِفرحاِقكح   وإانَّ   رحب ُّنحا،  ي حْرضحى  ما  إالَّ   ن حُقولُ   والح   حيحْزحُن،  والقحْلبح   تحْدمحُع،

 هي احلاضن .

 غرية الزوج الشديدة 

من أغري الصحابة   - رضي هللا عنه    -كان الزبري  "  حياة الصحابة للكاندهلوي :    جاء يف كتاب
رضي هللا    -هللا عنها قالت : تزوجن الزبري  على نسائه ، فعن أمساء بنت أيب بكر الصديق رضي  

وماله يف اِلرض مال وال مملوك وال شيء غري فرسه. قالت : فكنت أعلف فرسه وأكفيه   -عنه  
مؤونته وأسوسه، وأدق النوى للناصحة، وأعلفه وأسقيه املاء، وأخرز عربه، وأعجن ومل أكن أحسن  

صدق. قالت : وكنت أنقل النوى من أرض  أخبز، كان خيبز ِل جارات من اِلنصار، وكن نسوة  
 على رأسي، وهو على ثلثي فرسخ.  -صلى هللا عليه وسلم  -الزبري اليت أقطعه رسول هللا 

ومعه نفر   - صلى هللا عليه وسلم    -قالت: فجئت يوًما والنوى على رأسي ، فلقيت رسول هللا  
أن أسري مع الرجال ، وذكرت   من أصحابه فدعا ِل، مث قال : أخ أٍخ « ليحملن خلفه فاستحييت

 الزبري وغريته. قالت : وكان من أغري الناس . 

: فعرف رسول هللا   الزبري    - صلى هللا عليه وسلم    - قالت  استحييت فمضى، فجئت  أين قد 
وعلى رأسي النوى ، ومعه نفر من أصحابه ،    -صلى هللا عليه وسلم    -فقلت: لقين رسول هللا  

 وعرفُت غريتك .  فأانخ ِلركب معه فاستحييت
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 فقال : وهللا حلملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. 

 قالت : حىت أرسل إِلَّ أبو بكر بعد ذلك ِبادم، فكفاين سياسة الفرس ، فكأمنا أعتقن « . 

 سالمة الصدر 

،  عحنِ "  وهو صحيح     أْحد  اإلمام  مسند  يف   جاء   ُجُلوًسا   ُكنَّا :  قحالح   محاِلكٍ   ْبنُ   أحنحسُ   أحْخْبححين :  قحالح   الزُّْهِريِ 
  رحُجلٌ   فحطحلحعح "    اجلْحنَّةِ   أحْهلِ   ِمنْ   رحُجلٌ   اْْلنح   عحلحْيُكمُ   يحْطُلعُ : "  ف حقحالح   وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى  هللاِ   رحُسولِ   محعح 
  النَّيبُّ  قحالح  اْلغحُد، كحانح   ف حلحمَّا الشِ محاِل، يحِدهِ  يف  ن حْعلحْيهِ  ت حعحلَّقح  قحدْ  ُوُضوئِِه، ِمنْ  حِلْي حُتهُ  ت حْنِطفُ  اِْلحْنصحاِر، ِمنح 

،  ِمْثلح   وحسحلَّمح،  عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى   الثَّاِلُث،   اْلي حْومُ   كحانح   ف حلحمَّا.  اِْلُوىلح   اْلمحرَّةِ   ِمْثلح   الرَُّجلُ   ذحِلكح   فحطحلحعح   ذحِلكح
اِلهِ  ِمْثلِ  عحلحى  الرَُّجلُ  ذحِلكح  فحطحلحعح  أحْيًضا،  محقحالحِتهِ  ِمْثلح  سحلَّمح، وح  عحلحْيهِ  هللاُ  صحلَّى  النَّيبُّ  قحالح  ،  حح   ف حلحمَّا اِْلُوىلح
ححْيتُ   ِإين ِ :  ف حقحالح   اْلعحاصِ   ْبنِ   عحْمِرو  ْبنُ   هللاِ   عحْبدُ   تحِبعحهُ   وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى   النَّيبُّ   قحامح    فحأحْقسحْمتُ   أحيب   الح
اًث،  عحلحْيهِ   أحْدُخلح   الح   أحنْ  ؟  متحِْضيح   ححىتَّ   ِإلحْيكح   تُ ْؤِويحِن   أحنْ   رحأحْيتح   فحِإنْ   ثحالح   وحكحانح :  أحنحسٌ   قحالح .  ن حعحمْ :  قحالح   ف حعحْلتح

تح   أحنَّهُ  حُيحدِ ثُ   هللاِ   عحْبدُ  ،  اللَّيحاِل   تِْلكح   محعحهُ   ابح ثح ًئا،   اللَّْيلِ   ِمنح   ي حُقومُ  ي حرحهُ   ف حلحمْ   الثَّالح   ت حعحارَّ   ِإذحا  أحنَّهُ   غحرْيح   شحي ْ
ةِ   ي حُقومح   ححىتَّ   وحكحْبَّح،   وحجحلَّ   عحزَّ   هللاح   ذحكحرح   ِفرحاِشهِ   عحلحى   وحت حقحلَّبح    ملحْ   أحين ِ   غحرْيح :  هللاِ   عحْبدُ   قحالح .  اْلفحْجرِ   ِلصحالح

ثُ   محضحتِ   ف حلحمَّا  خحرْيًا،   ِإالَّ   ي حُقولُ   أحمْسحْعهُ    ملحْ   ِإن ِ   هللاِ   عحْبدح   يح :  قُ ْلتُ   عحمحلحُه،   أحْحِقرح   أحنْ   وحِكْدتُ   لحيحالٍ   الثَّالح
ْعتُ   وحلحِكنْ   مثحَّ،  هحْجرٌ   وحالح   غحضحبٌ   أحيب   وحبحْْيح   ب حْيِن   يحُكنْ   لحكح   ي حُقولُ   وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى  هللاِ   رحُسولح   مسِح

ثح  ثح   أحْنتح   فحطحلحْعتح "    اجلْحنَّةِ   أحْهلِ   ِمنْ   رحُجلٌ   اْْلنح   عحلحْيُكمُ   يحْطُلعُ : "  ِمرحارٍ   ثحالح   آِويح   أحنْ   فحأحرحْدتُ   ِمرحاٍر،  الثَّالح
،  محا  ِِلحْنُظرح   ِإلحْيكح    رحُسولُ   قحالح   محا  ِبكح   ب حلحغح   الَِّذي   فحمحا  عحمحٍل،   كحِثريح   ت حْعمحلُ   أحرحكح   ف حلحمْ   ِبِه،  فحأحقْ تحِديح   عحمحُلكح

  محا   ِإالَّ   ُهوح   محا:  ف حقحالح   دحعحاين،  وحلَّْيتُ   ف حلحمَّا:  قحالح .  رحأحْيتح   محا  ِإالَّ   ُهوح   محا:  ف حقحالح   وحسحلَّمح،  عحلحْيهِ   هللاُ   صحلَّى  هللاِ 
، رْيٍ   عحلحى  أحححًدا  أحْحُسدُ   وحالح   ِغشًّا،  اْلُمْسِلِمْيح   ِمنح   ِِلحححدٍ   ن حْفِسي  يف   أحِجدُ  الح   أحين ِ   غحرْيح   رحأحْيتح   هللاُ   أحْعطحاهُ   خح

هُ  ، ب حلحغحتْ  الَّيِت  هحِذهِ  هللاِ  عحْبدُ  ف حقحالح . ِإيَّ  " .   ُنِطيقُ  الح   الَّيِت  وحِهيح  ِبكح
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 هلا   حيضة أول

  -   اَللَِّ   رحُسولح   ِجْئتُ  :قحالحتْ   اْلِغفحارِيَّةِ   الصَّْلتِ   أحيب   ق حْيسٍ   بِْنتِ   أُمحيَّةح   عحنْ   "  طبقاته  يف   سعد  ابن   روى
ةٍ   يف   -  وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى  ِإىلح   محعحكح   َنحُْرجح   أحنْ   اَللَِّ   رحُسولح   يح   نُرِيدُ   ِإانَّ :  ف حُقْلنحا  ِغفحارٍ   بحِن   ِمنْ   ِنْسوح

ا وحْجِهكح  اِويح .  خحْيْبحح  ت حْعِن . هحذح  . استطعنا ِبا املسلمْي وحنُِعْيح  اجلْحْرححى ف حُندح

ِديثًا   جحارِيحةً   وحُكْنتُ   محعحهُ   فحخحرحْجنحا:  قحالحتْ .  اَللَِّ   ب حرحكحةِ   عحلحى:  لى هللا عليه وسلم  ص  هللا   رسول  فقال   حح
ِقيبحةح   -  وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى   -  اَللَِّ   رحُسولُ   فحأحْردحفحِن   ِسنِ   خح   الصُّْبحِ   ِإىلح   ف حن حزحلح   رحْحِلهِ   حح   أحانح   وحِإذحا   فحأحانح
هحا ِقيبحةِ اِبحلْح   .  وحاْستحْحي حْيتُ   النَّاقحةِ  ِإىلح   ف حت حقحبَّْضتُ .  ِحْضتُ هحا ححْيضحةٍ  أحوَّلح   وحكحانحتْ . ِمنِ   دحمٍ  أحث حرُ  عحلحي ْ

 ن حْفِسكِ   ِمنْ   فحأحْصِلِحي:  قحالح .  ن حعحمْ :  قُ ْلتُ   نُِفْسِت؟  لحعحلَّكِ :  قحالح   الدَّمح   وحرحأحى   يب   محا  اَللَِّ   رحُسولُ   رحأحى  ف حلحمَّا 
ءً   ُخِذي  مثَّ  .  ف حفحعحْلتُ .  ُعوِدي   مثَّ   الدَّمِ   ِمنح   احلْحِقيبحةح   أحصحابح   محا  اْغِسِلي  مثَّ   ِمْلًحا  ِفيهِ   اْطرحِحي  مثَّ   محاءٍ   ِمنْ   ِإانح

  ُعُنِقي   يف   ت حرحْينح   الَّيِت   اْلِقالدحةح   هحِذهِ   وحأحخحذح   لحنحا   ُيْسِهمْ   وحملحْ   اْلفحْيءِ   ِمنح   لحنحا  رحضحخح   خحْيْبحح   لحنحا   اَللَُّ   ف حتححح   ف حلحمَّا 
  أحنْ   وحأحْوصحتْ   محاتحتْ   ححىتَّ   ُعُنِقهحا   يف   فحكحانحتْ .  أحبحًدا  تُ فحارُِقِن   ال   هللا  فو.  عنقي  يف   بِيحِدهِ   وحعحلَّقحهحا  فحأحْعطحانِيهحا 

  ِحْيح   ِمْلحٌ   ُغْسِلهحا  يف   َُيْعحلح   أحنْ   وحأحْوصحتْ .  ِمْلًحا  ُطْهرِهحا  يف   جحعحلحتْ   ِإال   تحْطُهرُ   ال   وحكحانحتْ .  محعحهحا  ُتْدفحنح 
 ". .ُغسِ لحتْ 

 تتمخض امرأةأنْي 

ِبتٌ   رحوحى   :   "   عمر  مناقب  يف   اجلوزي  ابن  قال نحمحا:  قحالح   أحنحسٍ   عحنْ   اثح   محرَّ   ِإذْ   اِبْلمحِدينحةِ   ي حُعسُّ   ُعمحرُ   ب حي ْ
  فحدحانح ,    قحاِعًدا  رحُجال   وحرحأحى   اْمرحأحةٍ   أحِنْيح   فحسحِمعح ,    ِمْنهُ   فحدحانح ,    شحعحرٍ   ِمنْ   بِب حْيتٍ   ُهوح   فحِإذحا  رِححاهِبحا  ِمنْ   ِبرحْحبحةٍ 

  ُأِصيبُ   اْلُمْؤِمِنْيح   أحِمريِ   ِإىلح   ِجْئتُ   اْلبحاِديحةِ   أحْهلِ   ِمنْ   رحُجلٌ :  ف حقحالح   الرَُّجُل؟  محنِ :  قحالح   مثَّ   عحلحْيهِ   فحسحلَّمح   ِمْنهُ 
ا  فحمحا: قحالح . فحْضِلهِ  ِمنْ  ا يف  الصَّْوتُ   هحذح  أحححٌد؟ ِعْندحهحا هحلْ : قحالح . متححخَّضُ   اْمرحأحةٌ : قحالح  اْلب حْيِت؟ هحذح
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  ِإلحْيِك؟  اَللَُّ   سحاقحهُ   أحْجرٍ   يف   لحكِ   هحلْ :  عحِلي ٍ   بِْنتِ   ُكْلثُومٍ   أُم ِ   الْمرحأحتِهِ   ف حقحالح   محْنزِلحهُ   أحتحى   ححىتَّ   فحاْنطحلحقح .  ال:  قحالح 
؟  وحمحا:  قحالحتْ   محا  فحُخِذي :  قحالح .  ِشْئتح   ِإنْ   ن حعحمْ :  قحالحتْ .  أحححدٌ   ِعْندحهحا  لحْيسح   متححخَّضُ   غحرِيبحةٌ   اْمرحأحةٌ :  قحالح   ُهوح
ْرأحةح   ُيْصِلحُ  .  اْنطحِلِقي:  ف حقحالح   ِبهِ   فحجحاءحتْ .  وحُحُبوبٍ   وحشحْحمٍ   ِبُْبْمحةٍ   وحِجيِئيِن   وحالدُّْهنِ   اخلِْرحقِ   ِمنح   ِلِوالدحهِتحا  اْلمح
ْلفحهُ   وحمحشحتْ   اْلُْبْمحةح   وحْحححلح  ْرأحةِ   ِإىلح   اْدُخِلي:  هلححا  ف حقحالح   اْلب حْيتِ   ِإىلح   انْ ت حهحى  ححىتَّ   خح  ِإىلح   ق حعحدح   ححىتَّ   وحجحاءح   اْلمح
رًا  ِل   أحْوِقدْ :  لحهُ   ف حقحالح   الرَُّجلِ  :  اْمرحأحتُهُ   ف حقحالحتِ ,  املرأة  وحوحلحدحتِ   أحْنضحجحهحا  ححىتَّ   اْلُْبْمحةِ   حتحْتح   فحأحْوقحدح   ف حفحعحلح .  انح

عح   ف حلحمَّا .  ِبُغالمٍ   صحاِحبحكح   بحشِ رْ   اْلُمْؤِمِنْيح   أحِمريح   يح  ,    عحْنهُ   ي حت حنححَّى  فحجحعحلح   هحابحهُ   اْلُمْؤِمِنْيح   أبِحِمريِ   الرَُّجلُ   مسِح
.  أحْشِبِعيهحا: قحالح  مثَّ  اْلبحابِ  عحلحى ف حوحضحعحهحا عحْنهُ  اَللَُّ  رحِضيح  ُعمحرُ  اْلُْبْمحةح  فحححمحلح .  أحْنتح  كحمحا  محكحانحكح : ف حقحالح 

هحا   اْلُْبْمحةُ   أحْخرحجحتِ   مثَّ .  ف حفحعحلحتْ    الرَُّجلِ   يِ يحدح   بحْْيح   ف حوحضحعحهحا  فحأحخحذحهحا  ُعمحرُ   ف حقحامح   اْلبحابِ   عحلحى   ف حوحضحعحت ْ
  كحانح   ِإذحا:  لِلرَُّجلِ   وحقحالح .  اْخُرِجي  الْمرحأحتِهِ   قحالح   مثَّ   ف حفحعحلح .  اللَّْيلِ   ِمنح   سحِهْرتح   قحدْ   فحِإنَّكح   وححْيحكح   ُكلْ :  ف حقحالح 

 " وحأحْعطحاهُ  فحأحجحازحهُ  الرَُّجلُ  ف حفحعحلح . ُيْصِلُحكح  ِبحا لحكح  َنحُْمرُ   فحاْئِتنحا غحدٌ 

 ذكاء الزوجة شدة 

،  محْعبحدٍ   أحيب   عحنْ "    جاء يف كتاب السرية النبوية البن كثري    وحسحلَّمح   عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى  اَللَِّ   رحُسولح   أحنَّ   اخْلُزحاِعيِ 
لحةح   خحرحجح    اَللَِّ   عحْبدُ   وحدحلِيُلُهمْ   بحْكرٍ   أحيب   محْوىلح   فُ هحرْيحةح   ْبنُ   وحعحاِمرُ   بحْكرٍ   وحأحبُو  ُهوح   اْلمحِدينحةِ   ِإىلح   محكَّةح   ِمنْ   هحاجحرح   لحي ْ

، ُأرحْيِقطٍ  ْبنُ   .اخْلُزحاِعيَّةِ  محْعبحدٍ  أُمِ   ِبحْيمحيتحْ  فحمحرُّوا  اللَّْيِثيُّ

ةً   ب حْرزحةً   اْمرحأحةً   محْعبحدٍ   أُمُّ   وحكحانحتْ  ْلدح  ِعْندحهحا  هحلْ   فحسحأحُلوهحا  وحتحْسِقي،  ف حُتْطِعمُ   اخْلحْيمحةِ   ِبفحنحاءِ   وحجتحِْلسُ   حتحْتحيب   جح
ْمٌ  ٌ  أحوْ  حلح ُونحهُ  لحنبح هحا؟  يحْشرتح ُدوا  ف حلحمْ  ِمن ْ ًئا ِعْندحهحا َيِح ي ْ   أحْعوحزحُكمُ  محا شئ عندانح   كحانح   لحو : وحقحالحت  ذحِلك، ِمنْ  شح

 . ُمْسِنُتونح  ُمْرِمُلونح  اْلقحْومُ   وحِإذحا اْلِقرحى،
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ِتهحا كحْسرِ   يف  شحاةٌ  فحِإذحا  وحسحلَّمح  عحلحْيهِ  اَللَُّ  صحلَّى اَللَِّ  رحُسولُ  ف حنحظحرح  ْيمح  محْعبحٍد؟ أُمَّ   يح  الشَّاةُ  هحِذهِ  محا: ف حقحالح   خح
 .ذحِلكح  ِمنْ  أحْجهحدُ   ِهيح : قحالحتْ  لحنبحٍ؟ ِمنْ  هِبحا  ف حهحلْ : قحالح  . اْلغحنحمِ  عحنِ  اجلْحْهدُ  خحلَّفحهحا  شحاةٌ : ف حقحالحتْ 

هحا  ححْلبٌ   هِبحا  كحانح   ِإنْ :  قحالحتْ   أحْحلُب حهحا؟  أحنْ   ِل   أتحْذحِنْيح :  قحالح    عحلحْيهِ   اَللَُّ   صحلَّى   اَللَِّ   رحُسولُ   فحدحعحا  .فحاْحلُب ْ
، اْسمح  وحذحكحرح  ضحْرعحهحا وحمحسححح  اَللَِّ  اْسمح  وحذحكحرح  فحمحسحححهحا اِبلشَّاةِ  وحسحلَّمح  ءٍ   وحدحعحا اَللَِّ   الرَّْهطح  يُ ْرِبضُ  هلححا إبِِانح

  ححىتَّ   هنححٍل،  ب حْعدح   عحلحاًل   فحشحرِبُوا  أحْصححابحهُ   وحسحقحى  فحسحقحاهحا  ماله،   ححىتَّ   ثحجًّا  ِفيهِ   فححلبح   وحاْجرتحَّتْ   ف حت حفحاجَّتْ 
نًِيا  ِفيهِ   ححلحبح   مثَّ  .آِخُرُهمْ   اْلقحْومِ   سحاِقي:  وحقحالح   آِخرحُهمْ   شحِربح   رحُوْوا  ِإذحا  .ِعْندحهحا  ف حغحادحرحهُ   بحْدٍء،  عحلحى  عحْوًدا  اثح

  نِْقيح   الح   هزال  يتساوكن  ِعجحافًا  أحْعنُ ًزا  يحُسوق   معبد  أحبُو  زحْوُجهحا  جحاءح   أحنْ   لحِبثح   محا  ف حقحلَّ :  قحالح  .اْرحتححُلوا  مثَّ 
ح   رحأحى   ف حلحمَّا  قحِليٌل،   ُُمُُّهنَّ   هِبِنَّ  ا  أحْينح   ِمنْ :  وحقحالح   عحِجبح   اللَّنبح ُ   هحذح ُلوبحةح   وحالح   محْعبحٍد،  أُمَّ   يح   اللَّنبح   اْلب حْيتِ   يف   حح

ِديِثهِ  ِمنْ  كحانح   ُمبحارحكٌ  رحُجلٌ  بِنحا محرَّ  ِإنَّهُ  وحاَللَِّ  الح : ف حقحالحتْ  ! عحاِزٌب؟ وحالشَّاء  . وحكحْيتح  كحْيتح   حح

حرحاهُ   ِإين    هللا   فو   ىل،   صحفيه:  ف حقحالح    اْلوحضحاءحةِ   ظحاِهرح   رحُجاًل   رحأحْيتُ :  ف حقحالحتْ  .تحْطُلبُ   الَِّذي  قُ رحْيشٍ   صحاِحبح   ِلح
ن حْيهِ   يف   وحِسيٌم،  قحِسيمٌ   ،  صحْعلحةٌ   ِبهِ   تُ ْزرِ   وحملحْ   ُثْجلحةٌ   تحِعْبهُ   ملحْ   اْلوحْجهِ   محِليحح   اخْلُُلقِ   ححسحنح    أحْشفحاره   وحيف   دحعحٌج،  عحي ْ

  ف حعحلحْيهِ   صحمحتح   ِإذحا  كثاثة،  حليته  وحيف   سحطحعٌ   ُعُنِقهِ   يف   أحقْ رحنُ   أحزحجُّ   أحْكححلُ   أححول  صحِحلح،  صحوته  وىف   وحطف،
هُ   مسححا  تحكحلَّمح   وحِإذحا  اْلوحقحاُر،  ْنِطقِ   ُحْلوُ   اْلب حهحاُء،  وحعحالح ٌر،  وحالح   ن حْزرٌ   الح   فحْصلٌ   اْلمح   نحْظمٍ   خحرحزحاتُ   محْنِطقحهُ   كحأحنَّ   هحذح

 وحالح   ُطوٍل،  ِمنْ   عحْْيٌ   تشنأه  الح   ربعحة  قريب،  من  وحأحسنه  بعيد،  من  وأَجله  النَّاس  أهبى  ْنححِدْرنح،ي ح 
ثحةِ   أحْنضحرُ   ف حُهوح   ُغْصنحْْيِ،  بحْْيح   ُغْصنٌ   ِقصحٍر،  محنْ   عحْْيٌ   ت حْقتحِحُمهُ    رُف حقحاءُ   لحهُ   قحدًّا،   وحأحْحسحنُ ُهمْ   محْنظحًرا،  الثَّالح

 .ُمفحنَّدٌ  وحالح  عحاِبسٌ   الح  حمحُْشوٌد، حمحُْفودٌ  ِِلحْمرِِه،  ت حبحادحُروا   أحمحرح  وحِإنْ  ِلقحْوِلِه، اْستحمحُعوا  قحالح  ِإنْ  ِبِه،  حيحُفُّونح 

ا:  -   ب حْعلحهحا  ي حْعِن   -  ف حقحالح  ْلتحمحْستُ   صحادحفْ ُتهُ   وحلحوْ   تحْطُلُب،   الَِّذي  قُ رحْيشٍ   صحاِحبُ   وحاَللَِّ   هحذح بحُه،   أحنْ   الح   أحْصحح
حْجهحدحنَّ   " .  .سحِبيال  ذحِلك  ِإىلح  وجدت ِإنْ  وحِلح
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 أتثر كثريا البنته

  إلحْيهِ   فأْرسحلحتْ   وحسحلَّمح،  عليه  اَللَُّ   صحلَّى  النيب ِ   ِعْندح   ُكنَّا :  قال  زيد  بن  أسامة  عنجاء يف صحيح مسلم "  
هحا،  اْرِجعْ :  لِلرَُّسولِ   فحقالح   املحْوِت،  يف   هلححا   ابْ ًنا  أحوِ   هلححا،   صحِبيًّا  أنَّ   وحخُتِْْبُهُ   تحْدُعوُه،   ب حنحاتِهِ   إْحدحى :  فأْخِْبْهحا  إلحي ْ

هُ   شيءٍ   وحُكلُّ   أحْعطحى،  ما  وحلحهُ   أحخحذح   ما  َلِلَِّ   أنَّ   ف حعحادح   وحْلتحْحتحِسْب،  ف حْلتحْصِْبْ   فحُمْرهحا  ُمسحمًّى،  أبحجحلٍ   ِعْندح
 سحْعدُ   معهُ   وحقحامح   وحسحلَّمح،  عليه  اَللَُّ   صحلَّى   النيبُّ   ف حقحامح :  قالح   لحتحْأتِي حن َّهحا،  أحْقسحمحتْ   قدْ   إهنَّحا:  فحقالح   الرَُّسوُل،

 ف حفحاضحتْ   شحنٍَّة،  يف   كحأهنَّحا  ت حقحْعقحعُ   وحن حْفُسهُ   الصَّيبُّ   إلحْيهِ   ف حُرِفعح   معُهْم،  وحاْنطحلحْقتُ   جحبحٍل،   بنُ   وحُمعحاذُ   ُعبحادحةح،  بنُ 
نحاُه،عح  ا  ِعبحاِدِه،  قُ ُلوبِ   يف   اَللَُّ   جحعحلحهحا  رحْْححةٌ   هِذه:  قالح   هللِا؟  رحسولح   ي  هذا  ما:  سحْعدٌ   له  فحقالح   ي ْ   ي حْرححمُ   وإمنَّ

 ."  الرُّْحححاءح   ِعبحاِدهِ  ِمن اَللَُّ 

 حفظت سر والدها 

  عليه   اَللَُّ   صحلَّى  النيب ِ   ِنسحاءُ   اْجتحمع  : "قالت  -عنها   هللا  رضى-  عائشة  جاء يف صحيح مسلم " عن
  عليه  اَللَُّ   صحلَّى هللاِ  رحُسولِ  ِمْشيحةُ  ِمْشي حت حهحا  كحأنَّ   متحِْشي فحاِطمحةُ  فحجحاءحتْ   اْمرحأحًة،  منهنَّ  يُ غحاِدرْ  ف حلحمْ  وحسحلَّمح، 
ًبا:  فحقالح   وحسحلَّمح، ِيِنِه،  عن  فأْجلحسحهحا  اببْ نحيت   محْرحح هحا  أحسحرَّ   إنَّه  مثَّ   مِشحاِلِه،  عن  أحوْ   ميح ِديثًا  إلحي ْ   فحاِطمحُة،  ف حبحكحتْ   حح

  صحلَّى   هللاِ   رحُسولِ   ِسرَّ   ِِلُْفِشيح   ُكْنتُ   ما:  فحقالحتْ   يُ ْبِكيِك؟  ما:  هلححا  ف حُقلتُ   أحْيًضا،  فحضحِحكحتْ   سحارَّهحا  إنَّه  مثَّ 
اْليحومِ   رحأحْيتُ   ما:  ف حُقلتُ   وحسحلَّمح،   عليه  اَللَُّ    أحخحصَّكِ :  بحكحتْ   ِحْيح   هلححا  ف حُقلتُ   ُحْزٍن،  ِمن  أحقْ رحبح   ف حرحًحا  كح

  ِِلُْفِشيح   ُكْنتُ   ما:  فحقالحتْ   قالح   عحمَّا  وحسحأحْلتُ هحا   ت حْبِكْيح؟  مثَّ   ُدون حنحا،  حبحديِثهِ   وحسحلَّمح   عليه  اَللَُّ   صحلَّى  هللاِ   رحُسولُ 
  كانح   ِجْْبِيلح   أنَّ   حدَّثحن  كانح   إنَّه:  فحقالحتْ   سحأحْلتُ هحا  قُِبضح   إذحا  حىتَّ   وحسحلَّمح،   عليه  اَللَُّ   صحلَّى   هللاِ   رحُسولِ   ِسرَّ 

  وإنَّكِ   أحجحِلي،  ححضحرح   قدْ   إالَّ   ُأرحاين   وحالح   محرَّتحْْيِ،   العحامِ   يف   به  عحارحضحهُ   وإنَّه   محرًَّة،  عحامٍ   ُكلَّ   ابلُقْرآنِ   يُ عحاِرُضهُ 
،   ف حبحكحْيتُ   لحِك،   أحانح   السَّلحفُ   وحنِْعمح   يب،   حُلُوقًا   أحْهِلي   أحوَّلُ    أحنْ   ت حْرضحْْيح   أحالح :  فحقالح   سحارَّين،   إنَّه   مثَّ   لذلكح

ةح  تحُكوين  ةح  أحوْ  املُْؤِمِنْيح، ِنسحاءِ  سحيِ دح  "  .لذلكح  فحضحِحْكتُ  اِلُمَّةِ  هِذه ِنسحاءِ  سحيِ دح
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 ولدها  موت على عقيل أم صْب 

  البادية،  إىل  ِل  وصديق  أان  خرجت:  اِلصمعي  قال "  :  احلكايت  عيون  يف   اجلوزي   بن  الفرج  أبو   ذكر
 السالم،  علينا  ترد  امرأة  فإذا   فسلمنا،  فقصدانها،  الطريق،  ميْي  عن  ِبيمة  َنن  فإذا  الطريق،  فضللنا

 ولُّوا  هؤالء،  ي: )فقالت  ،( بكم  فأنسنا  أتيناكم  الطريق،  عن  ضالون  قوم: ) قلنا   ،( أنتم؟  ما: )قالت
 اجلسوا: )فقالت  مسًحا،  لنا   فألقت  ففعلنا،   ،( أهل  له  أنتم  ما  حقكم  من  أقضي   حىت   عن،   وجوهكم

  هللا   أسأل: )فقالت  رفعتها،   أن  إىل  وتردها،  اخليمة  طرف  ترفع  جعلت  مث   ،(ابن   َيِت  أن  إىل  عليه
  أم  ي: )فقال  عليها،  الراكب   فوقف  ،(اببن  فليس  الراكب  وأما  ابن،  فبعري   البعري   أما  املقبل،  بركة

  سبب   وما: )قالت  ، (نعم: )قال  ،(ابن؟  مات!  وحيك: )قالت  ،(عقيل  يف   أجرك   هللا   أعظم  عقيل،
 ودفعت  ،(القوم  ذمام  فاقضِ   انزل: )فقالت  ،(البئر   يف   به  فرمت  اإلبل،  عليه  ازدْحت: )قال  ،(موته؟

  فرغنا،   فلما   صْبها،  من  ونتعجب  َنكل   فجعلنا  الطعام،  إلينا   وقرب  وأصلحه،  فذحبه   كبًشا،   إليه
  ،(شيًئا؟  هللا  كتاب  من  حيسن  أحد  من  فيكم  هل  هؤالء،  ي: )فقالت  تكورت،  وقد  إلينا  خرجت

: ﴿  كتابه  يف   وجل  عز هللا  يقول :  قلت  ، (هبا  أتعزى  آيت  هللا  كتاب  من  اقرأ : )قالت  ، (نعم: )قلت
ُهمْ   ِإذحا  الَِّذينح *    الصَّاِبرِينح   وحبحشِ رِ    صحلحوحاتٌ   عحلحْيِهمْ   ُأولحِئكح *    رحاِجُعونح   ِإلحْيهِ   وحِإانَّ   َلِلَِّ   ِإانَّ   قحاُلوا  ُمِصيبحةٌ   أحصحاب حت ْ

  كتاب   لفي  إهنا آهلل،: )قالت ،[157  -   155: البقرة﴾ ]  اْلُمْهتحُدونح   ُهمُ   وحُأولحِئكح   وحرحْْححةٌ   رحهبِ ِمْ   ِمنْ 
  قدميها،  صفَّت  مث  ،( عليكم   السالم: )قالت  ،!( هكذا  هللا  كتاب  لفي  إهنا  آهلل،: )قلت  ،(هكذا؟  هللا

  ثالاًث،   ذلك  تقول   ،( عقياًل   أحتسب  هللا   عند  راجعون،   إليه  وإان  هلل   إان : )قالت  مث  ركعات،  وصلت
 " .  (وعدتن  ما ِل  فأجنز به، أمرتن ما فعلت إين اللهم)
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 غرية الرجال

البغدادي بغداد للخطيب  القاضي موسى بن  "  :    جاء يف كتاب َتريخ  امرأة إىل جملس  تقدمت 
ه  فادعى وكيلها أبن ملوكلته على زوجها َخسمائة دينار ) مهرها (  286إسحاق ِبدينة الري سنة  

فأنكر الزوج فقال القاضي لوكيل الزوجة : شهودك  ، ق ال  : أحضرهتم ،  فطلب بعض الشهود أن  
ر إىل املرأة ليشري إليها يف شهادته فقام الشاهد وق ال  للمرأة : قومي ، فقال الزوج : تفعلون  ينظ

 ماذا ؟!

ق ال  الوكيل : ينظرون إىل امرأتك وهي سافرة الوجه لتصح عندهم معرفتها ) وذلك للحاجة ( ،  
عن وجهها ، فقالت  ق ال  الزوج : إين أشهد القاضي أن هلا علي  هذا املهر الذي تدعيه وال تسفر  

املرأة : فإين ُأشِهد القاضي أين وهبت له هذا املهر وأبرأُت ذمته يف الدنيا واْلخرة ، فقال القاضي 
 .  "وقد أعجب بغريهتما : ُيكتب هذا يف مكارم اِلخالق 

 لعب الطفل

  ُغالًما،   فرأى  اجلمعة،  يومح   املسجدح   -  عنه  هللا  رضي  -  هريرةح   أبو   دحخحلح جاء يف مسند اإلمام أْحد "  
ا: "قالح   ، "اْلعحبْ   اْذهحبْ   ُغالم،  ي : "له  فقالح  ".  اْلعحبْ   اْذهحبْ   ُغالُم،  ي: "قالح   ،"املسجد  إىل  ِجْئتُ   إمنَّ
ا : "قحالح  :  اِلرنؤوط   قال  "   "نعم: "قالح   ،"اإِلماُم؟  خيحُْرجح   حىت   فت حْقُعد: " قالح   ،"املسجد  إىل  ِجْئتُ   إمنَّ

 .ححسحنٌ  إسناده

 عالج نفسية الرجل 

قال : أنَّ رحُجاًل أتحى النيبَّ صحلَّى هللاُ    -رضي هللا عنه    - جاء يف صحيح البخاري " عن أيب هريرة  
: ما   : ن حعحْم، قالح : هْل لكح ِمن إِبٍل؟ قالح ٌم أْسوحُد، فحقالح ، ُوِلدح ِل ُغالح : ي رحسولح اَللَِّ عليه وسلَّمح، فحقالح
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: ُْحْرٌ  : لحعحلَُّه ن حزحعحُه ِعْرٌق،  أْلوحاهُنحا؟ قالح ؟ قالح : فأَّنَّ ذلكح : ن حعحْم، قالح ؟ قالح : هْل ِفيهحا ِمن أْورحقح ، قالح
: ف حلحعحلَّ ابْ نحكح هذا ن حزحعحُه.  " قالح
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 اخلتام

  وال   وصب  وال  نصب  من  املسلم  يصيب  ما"   :  قال  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  عن  هريرة  أيب  عن
 .  البخاري  رواه"   خطايه من هبا هللا  كفر  إال يشاكها الشوكة حىت غم  وال أذى وال حزن  وال هم

  بال ، و   تردد   بال   حياتنا  يف   منضي  جتعلنا   اليت   العظة  و   العْبة  ف الصاحللنبياء والس اِل  قصص  يف إن  
واالجتماعية   فمهما ،    الزمان   عوارض   من  خوف اِلسرية  حياتنا    له  تعرض  مما   أقل   فهي   أتزمت 

 ملن  فرحة  الكرب  بعد  عليهم   النور  انبثاق   يف   و  عْبة  قصصهم  يف   إن  بلنبياء والسلف الصاحل ،  اِل
 القلب كسري النفس .  مهموم  كان

  وأحزان   مهوم  فيها،    متنوعة  ابتالءات  من  عْب   و  قصص  فيها،    عليه السالم  انظر إىل سورة يوسف
 أب   قلب  يف   عميقة  آالم  فيها،    رسول  ابتالء  فيها،    أبناء  توبة  فيها،    إخوان   مكيدة  فيها،    أب

 وآالم إىل فرج ونور وسعادة .  ظلمات من تقلبها و  الدنيا تغري وابن مظلوم ، فيها  مكلوم

والسعادة  واِلحزان  اْلالم  فيها  تكون  ما  والقصص  والعْب  املواقف  من  يعرتيها  الزوجية  واحلياة 
يكون سببه الزوج أو الزوجة أو اِلوالد ،  فقد  واالطمئنان ، قد يكون سببه معلوما أو جمهوال ،  

 عمره   سنواتمعظم    عاشقد     من الزوجْيكال إن  وقد يكون سببه البيئة أو اِلسرة أو اجملتمع ، ف
  ال  أن  َيب  لذاخرى ،  ِل  أسرة  من  ختتلف،    تلفةُموتقاليد    عادات  و  معينة  بيئة  وسط  السابقة
 .  معها  نتأقلم أن  َناول  بل التقاليد  وأ  العادات أو النظرات اختالف من ننزعج 

تفريغ    منا  ليسمع،    مهومنا  خارج  آخر  طرف   عن  البحثإن   على  يساعدان  أو  معنا  ويتعاطف 
شحناتنا اليت َنتزهلا يف عقولنا ، مث يدلنا على املسار الصحيح هو من أجنح الطرق لعالج املشكالت  

 .  خياف هللا فينا كيمامتخصصا عاملا ح اِلسرية ، بشرط أن يكون شخصا مؤمتنا ،
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 املراجع 

 القرآن الكريم . -

 .  1999تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ، دار طيبة ،   -

 . 2000تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ، السعدي ، مؤسسة الرسالة ،  -

  تحقيق   ،3ط  م،1987/هـ  1407  بيروت،  اليمامة،   كثير،  ابن   دار  البخاري،   صحيح   -

 .البغا ديب مصطفى.د

 .  2001،   بيروت،  مؤسسة الرسالة، أبوعبدالرحمن النسائي ،   كبرىسنن الال -

 . 1952صحيح ابن حبان ، تحقيق أحمد شاكر ، دار المعارف ،   -

 . 1996اإلسالمي  الغرب معروف ، دار عيسى الترمذي ، بشار ،  أبو  الترمذي سنن -

مـسلم بن الحاا  النيـسابوري ، محمد فؤاد عبدالباقي ، دار يحياا الترا، ،    ـصحيح مـسلم ، -

 بيروت . 

ــقالني ، دار المعرفة ، بيروت ،   - ــحيح البخاري ، ابن حار العســ ــري صــ فتح الباري شــ

1379 

 عبد  د:  وآخرون ، يشراف  مرشد،  عادل  -  األرنؤوط   حنبل ، شعيب  بن  أحمد  اإلمام  مسند  -

 م . 2001 - هـ 1421 ، 1الرسالة ، ط  التركي ، مؤسسة المحسن عبد بن  للا 

 .  1997مكتبة المعارف ، ،   ناصر األلبانيسنن ابن مااه ، تحقيق: محمد صحيح  -

 .  1998صحيح سنن الترمذي ، تحقيق األلباني ، مكتبة المعارف ،  -

 .  1985الذهبي ، تحقيق شعيب األرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ،  سير أعالم النبالا ، -

 .  1990تحقيق محمد عبدالقادر عطا ، دار الكتب العلمية ،  الطبقات الكبرى ، ابن سعد ،  -

 .  1995المعام األوسط ، الطبراني ، دار الحرمين ، القاهرة ،  -

 .  1979مكتب اإلسالمي ، ، األلباني ، ال  يرواا الغليل في تخر  أحادي، منار السبيل -

 . 2000صفة الصفوة ، ابن الاوزي ، دار الحدي، ، القاهرة ،  -

 .  1404العقد الفريد ، ابن عبدربه ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  -
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 .  1999حياة الصحابة ، الكاندهلوي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  -

 1983، دار الكتب العلمية ، بيروت ،روضة المحبين ونزهة المشتاقين ، ابن قيم الاوزية   -

 . 2002تاريخ بغداد ، الخطيب البغدادي ، دار الغرب اإلسالمي ، بيروت ،  -

 .  1419المستطرف من كل فن مستطرف ، األبشيهي ، عالم الكتب ، بيروت ،   -

 . 1994الهيثمي ، مكتبة القدسي ، القاهرة ،  ، مامع الزوائد ومنبع الفوائد -

 .  2002، األلباني ، مؤسسة غراس ، الكويت ،   صحيح سنن أبي داود -

 2000، السمرقندي ، دار بن كثير ، دمشق ،    تنبيه الغافلين بأحادي، سيد األنبياا والمرسلين  -

 . 1994، ، ابن األثير ، دار الكتب العلمية   أسد الغابة في معرفة الصحابة -

 .  1900، ابن خلكان ، دار صادر ، بيروت ،  وفيات األعيان وأنباا أبناا الزمان -

 البداية والنهاية ، ابن كثير ، مطبعة السعادة ، القاهرة . -

 .  2001تحقيق شعيب األرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ،  ،  مسند اإلمام أحمد بن حنبل -

 . 1984، دار الفكر للطباعة ، دمشق ،  مختصر تاريخ دمشق البن عساكر  -

 .  1399، تحقيق فهيم شلتوت ، ادة ،  تاريخ المدينة البن شبة  -

 .  1955شركة مصطفى البابي ، مصر ،  ، السيرة النبوية البن هشام -

 .  1988، البيهقي ، دار الكتب العلمية ،   دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة -

 .  1990، الحاكم النيسابوري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،   المستدرك على الصحيحين -

 . 2000، ابن الاوزي  ، دار الحدي، ، القاهرة ،  صفة الصفوة -

 .  1996، أبو نعيم األصفهاني ، مكتبة السعادة ، مصر ،  حلية األولياا وطبقات األصفياا -

 .  1999الزهد ، أحمد بن حنبل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  -

 1997دار الكتب العلمية ، ، أبو بكر العربي ،  بشري صحيح الترمذي عارضة األحوذي -

 .  2004، دار الكتب العلمية ، بيروت ،   دياب اإلتليدينوادر الخلفاا ،  -

 الشمائل المحمدية ، الترمذي ، دار يحياا الترا، ، بيروت .  -

 . 2000دار الكتب العلمية ،  وحي القلم ، الرافعي ،  -
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 1415، ابن حار العسقالني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  اإلصابة في تمييز الصحابة -

 .  1938عراقي ، دار ابن حزم ، بيروت ،  تخريج أحادي، اإلحياا ، ال -

 .  1435يرشاد العباد يلى سبيل الرشاد ، زين الدين الميلباري ، دار الكتب العلمية ،  -

 .  1987الطبقات ، النسائي ، مكتبة المنار ، األردن ،   -

 2014، علي الفارسي ، تحقيق شعيب األرناؤوط ،  صحيح ابن حبان اإلحسان في تقريب -

 .  1996، ابن الاوزي ، دار ابن خلدون ،  أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مناقب -

 .  2003، البيهقي ، دار الكتب العلمية ،  سنن البيهقي الكبرى -

 تحقيق عبدالعزيز الغزولي ، دار الكتب العلمية ، بيروت. عيون الحكايات ، ابن الاوزي ،   -

 المشرف العام علوي بن عبدالقادر السقاف . موقع الدرر السنية االلكتروني ،  -

 الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة االلكتروني .  -
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